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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. Recorda que uma energia segura, sustentável e competitiva e redes energéticas 
adequadas, integradas e fiáveis, com ligações internas eficazes, constitui um dos 
principais reptos do futuro para todas as regiões da EU; sublinha que a modernização e a 
renovação das infra-estruturas energéticas, a promoção das redes transeuropeias de 
energia e das fontes de energia renováveis, o desenvolvimento das ligações domésticas de 
electricidade e de gás, bem como a integração das regiões remotas da UE no mercado 
europeu da energia são factores essenciais para alcançar os objectivos "20-20-20", bem 
como os da Estratégia Europa 2020; nota que, em diversos países, o nível de interconexão 
é inferior ao limiar de 10%; sublinha que a política energética da UE deve ser definida e 
coordenada à escala continental e que redes europeias ligadas a países vizinhos 
encorajariam a concorrência no mercado comum europeu da energia e reforçariam a 
solidariedade entre Estados-Membros; entende que a União, os Estados-Membros e as 
autoridades regionais devem cooperar neste domínio para melhorar não apenas as 
infra-estruturas transfronteiras, mas também as infra-estruturas que permitem a 
transmissão de e para as grandes vias de transmissão e a distribuição a nível nacional; 
salienta que as autoridades regionais e locais, em cooperação com os "balcões únicos" 
nacionais, desempenham um importante papel na planificação sustentável, nos 
procedimentos de autorização e na promoção dos projectos de infra-estruturas energéticas 
junto da população em geral; 

2. Salienta que o maior desafio consiste em incentivar a aceitação de projectos de 
infra-estruturas energéticas pelas populações locais; mostra-se convicto de que a 
aceitação e a confiança dos cidadãos e dos órgãos de decisão só podem ser alcançados 
por meio de um debate aberto e transparente na fase preparatória de uma decisão sobre 
projectos de infra-estruturas energéticas;

3. Sublinha a necessidade de modernizar o conjunto da rede da UE e de a União apoiar os 
Estados-Membros e as regiões neste esforço e de associar todas as regiões, incluindo as 
regiões ultraperiféricas, a todas as fases e procedimentos de execução, tendo em vista a 
preservação da coesão territorial; 

4. Exorta a Comissão a rever as infra-estruturas energéticas existentes e a apresentar 
propostas de criação de novas capacidades em termos de infra-estruturas, a fim de 
assegurar que as suas políticas em matéria de infra-estruturas energéticas dêem a cada 
região a possibilidade de produzir e consumir energias sustentáveis; sublinha que tal é 
necessário tanto por razões de segurança como por razões de carácter económico;

5. Exorta a Comissão a apresentar uma estratégia ambiciosa para o sector do aquecimento e 
arrefecimento;

6. Sublinha a importância do desenvolvimento da produção de energia a nível regional 
como meio de garantir a auto-suficiência energética das diferentes regiões da Europa, 



PE460.894v02-00 4/9 AD\864409PT.doc

PT

especialmente a região do Mar Báltico, que permanece isolada do resto da Europa e 
dependente de uma única fonte de aprovisionamento; assinala que as regiões dispõem de 
uma ampla variedade de recursos, incluindo as possibilidades oferecidas pelos recursos 
naturais, e que o objectivo no futuro deverá consistir na sua plena exploração, a fim de 
diversificar a produção energética;

7. Recorda que o FEDER contribui de forma considerável para o financiamento dos 
projectos de infra-estruturas energéticas – e outros – e sublinha o papel significativo que 
a política de coesão desempenha a nível local e regional para a melhoria da eficiência 
energética e a realização dos objectivos da União em matéria de energias renováveis;

8. Sublinha a necessidade de submeter os projectos de infra-estruturas energéticas a uma 
avaliação exaustiva do seu impacto no ambiente e a importância de preparar planos de 
reacção adequados para as situações de emergência ligadas às infra-estruturas 
energéticas, em particular para evitar os desastres ambientais; insiste na necessidade de os 
planos de reacção preverem a forma como tratar essas situações do ponto de vista técnico 
e económico;

9. Salienta que a cooperação entre municípios e regiões, a nível nacional e europeu, 
contribui para pôr termo às "ilhas energéticas", para concluir o mercado interno da 
energia e para executar os projectos de infra-estruturas energéticas; considera que o 
objectivo de cooperação territorial europeia da política de coesão, bem como as 
estratégias macro-regionais podem aumentar as oportunidades de cooperação para 
projectos transfronteiras, com vista à realização de ligações eficientes e inteligentes das 
fontes não convencionais de energia locais e regionais às grandes redes de energia; 
sublinha que uma coordenação adequada dos projectos de infra-estruturas pode garantir a 
melhor relação possível custo/benefícios e a máxima eficiência dos Fundos da EU; 
considera, neste contexto, que é desejável melhorar a cooperação regional, 
nomeadamente para assegurar uma correlação adequada entre as prioridades definidas e 
as regiões europeias;

10. Sublinha a importância de aumentar a capacidade de interconexão das redes energéticas a 
nível transfronteiras e sublinha a importância de conceder o financiamento necessário à 
consecução dos objectivos definidos, incluindo a coesão territorial;

11. Saúda a decisão de concentração num número limitado de infra-estruturas prioritárias até 
2020, concretamente em "projectos de interesse europeu"; insta a Comissão a definir 
critérios claros para a selecção destes projectos, em estreita colaboração com os 
Estados-Membros e com os intervenientes regionais e locais;

12. Considera que é necessário prosseguir na via da integração do mercado interno da 
energia, promovendo, nomeadamente, projectos que assegurem a homogeneidade da 
composição dos cabazes energéticos nacionais dos países vizinhos;

13. Convida a União e os Estados-Membros a definirem objectivos vinculativos para as 
interconexões entre os Estados-Membros, quer através das plataformas regionais 
especializadas, quer das iniciativas regionais, com o intuito de facilitar a planificação, a 
execução e o acompanhamento das prioridades fixadas, bem como de elaborar planos de 
investimento e projectos concretos;
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14. Salienta a importância dos projectos do corredor meridional na consecução do objectivo 
fundamental da UE de diversificar os canais de aprovisionamento energético;

15. Insiste na integridade da política de coesão e insta a Comissão a evitar criar novos Fundos 
sectoriais, nomeadamente para a energia e o clima; convida a Comissão a retirar 
ensinamentos da experiência adquirida com a política de coesão quando definir medidas 
para a política energética, designadamente no tocante à selecção de projectos;

16. Vislumbra a possibilidade de os fundos estruturais apoiarem investimentos específicos 
nas infra-estruturas de energia; defende, porém, que esses investimentos se devem limitar 
às regiões em que, por razões políticas e geográficas, o mercado se depara com muito 
mais dificuldades para encontrar soluções para os problemas de aprovisionamento 
energético; requer, além disso, que o apoio ao abrigo dos Fundos Estruturais seja sempre
subordinado à adopção de uma abordagem comercial e ao respeito do princípio da 
responsabilidade partilhada em matéria de financiamento; 

17. Exorta a UE a garantir o financiamento de projectos de energia incapazes de atrair 
investidores privados, mas que são essenciais para a ligação energética de regiões 
isoladas da União Europeia às redes europeias de electricidade e de gás, como parte 
integrante da criação de um mercado unificado de energia na UE; 

18. Apoia a rápida introdução da Parceria para a Inovação "Cidades Inteligentes" e insta os 
parceiros implicados nos processos de planificação relativos ao desenvolvimento urbano 
sustentável a reforçar a promoção e a beneficiar das vantagens que JESSICA e ELENA 
podem proporcionar aos investimentos na energia sustentável a nível local, a fim de 
ajudar as cidades e as regiões a lançar projectos de investimento viáveis nos domínios da 
eficiência energética, das energias de combustão limpa e renováveis e do transporte 
urbano sustentável; salienta, além disso, o potencial do financiamento transfronteiras a 
países vizinhos no âmbito do IEVP;

19. Nota que os incentivos previstos nos sistemas regulamentares nacionais ainda são 
insuficientes, nomeadamente os que se aplicam a projectos de maior risco e inovadores, 
como as redes inteligentes; sublinha que os quadros regulamentares nacionais têm de ser 
adaptados e, neste contexto, convida a Comissão a examinar em que medida os incentivos 
regulamentares nacionais são satisfatórios e adequados; convida a Comissão a estudar a 
criação de um sistema de recompensas e incentivos dirigido às regiões e aos 
Estados-Membros que não só facilitem uma tramitação diligente dos projectos de 
interesse europeu, mas também promovam os investimentos tecnológicos e a melhoria da 
qualidade e a inovação das infra-estruturas energéticas;

20. Apela a uma aceleração (até um máximo de 5 anos) e simplificação ("balcão único") dos 
procedimentos de autorização; sublinha a necessidade de a Comissão adoptar uma 
abordagem de governação integrada a vários níveis, bem como do aumento do peso da 
acção regional e local em determinados domínios para a definição de projectos de 
interesse europeu, de prioridades em matéria de infra-estruturas e segurança energéticas, 
de vias de aprovisionamento, de locais de produção e transformação dos produtos 
energéticos, de armazenamento e de tratamento de resíduos, dado que as autoridades 
locais e regionais são parceiros necessários em termos de planificação, financiamento e 
comunicação e devem continuar a ser plenamente associadas a cada fase de concepção e 
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de realização dos projectos, nomeadamente, na definição das prioridades, na elaboração 
dos projectos, no processo de decisão, na aplicação e no financiamento, na execução e na 
avaliação; sublinha que uma aproximação dos procedimentos de autorização à escala da 
UE deve respeitar o princípio da subsidiariedade; insiste na abordagem integrada da 
política de coesão, que agrupa vários fundos, e insta a Comissão a manter essa 
abordagem;

21. Solicita à Comissão que determine se a modernização e actualização dos corredores 
energéticos existentes é preferível a novos corredores em termos de relação custo-eficácia 
e de aceitação pública; solicita, além disso, que as capacidades de interconexão das 
regiões sejam avaliadas;

22. Considera que o contexto económico actual acentua ainda mais a necessidade de adoptar 
uma abordagem integrada das questões energéticas, tendo em conta os seus aspectos 
económicos, ambientais e sociais; salienta a necessidade de ter em conta os efeitos 
secundários positivos e negativos para assegurar, a médio e longo prazo, o acesso de 
todos os cidadãos europeus a uma energia segura, sustentável e a preços abordáveis;

23. Recorda que o terceiro pacote energético cria a obrigação de, aquando da fixação de 
tarifas, os reguladores avaliarem os investimentos não apenas com base nos benefícios 
para o seu Estado-Membro, mas também com base nos benefícios à escala da UE; insta a 
Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) a garantir que os seus 
membros tenham em conta essa obrigação e convida a Comissão a prever mecanismos 
compensatórios quando a fixação das tarifas não permita repartir os custos e os benefícios 
de forma equitativa e pede que essa compensação seja partilhada com as cidades e as 
regiões em questão;

24. Exorta a Comissão a garantir que o financiamento dos investimentos em infra-estruturas 
se baseie no mercado, a fim de evitar distorções da concorrência e a criação de incentivos 
adversos ao investimento, e que se evitem flutuações injustificadas entre os
Estados-Membros, desde que o interesse público, nomeadamente a nível local e regional 
e nos territórios com características geográficas específicas, como as ilhas, as regiões 
montanhosas e as regiões com muito baixa densidade populacional, seja assegurado
através de um montante de financiamento público limitado, que deve resultar numa 
combinação inovadora de instrumentos financeiros que estimulem os investimentos 
privados;

25. Assinala os problemas das regiões dominadas por um número limitado de actores de
mercado, que atrasam o desenvolvimento e a modernização das infra-estruturas; deplora 
que esta situação impossibilite a aplicação universal do princípio do "utilizador pagador", 
e considera que, nestes casos, o financiamento público pode continuar a ser necessário 
para a construção das infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento desses mercados 
nacionais e regionais da energia como parte do mercado europeu da energia; convida a 
Comissão a rever as regras respeitantes às ajudas estatais e, se necessário, a apresentar 
propostas para as alterar de forma a permitir aos Estados-Membros encorajar a 
modernização das infra-estruturas;

26. Convida a Comissão a publicar um novo documento de orientação sobre o financiamento 
público de projectos e a actual legislação em matéria de ajudas estatais, que inclua 



AD\864409PT.doc 7/9 PE460.894v02-00

PT

critérios claros para o financiamento público das infra-estrutruras energéticas; sublinha 
que esse documento deve ser elaborado conjuntamente pelas DG Energia, DG 
Concorrência e DG Política Regional, a fim de evitar contradições entre as normas da 
Comissão;

27. Exorta a que sejam tomadas medidas para garantir o respeito dos acordos internacionais, 
como a Convenção de Espoo, antes da construção ou expansão de projectos 
transfronteiriços, e chama a atenção, no contexto da expansão das redes de energia, para a 
necessidade de fomentar uma maior cooperação, em particular entre a Rússia, a 
Bielorrússia e os Estados Bálticos, e de aprofundar o diálogo energético entre a União 
Europeia e a Rússia, tendo particularmente em vista a segurança energética dos 
Estados-Membros e das regiões da União Europeia;

28. Sublinha e importância de uma colaboração mais estreita e mais eficiente com o sector 
privado e com as instituições financeiras, em especial com o Banco Europeu de 
Investimento e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, a fim de promover 
o financiamento necessário, em especial para projectos transfronteiriços considerados 
prioritários; convida a Comissão a explorar outros instrumentos financeiros inovadores e 
a contribuir para a promoção da realização de parcerias público-privadas, a que as 
autoridades locais, regionais ou nacionais ofereçam incentivos e o quadro legislativo e o 
apoio político necessários; salienta, neste contexto, a necessidade de desenvolver a 
assistência técnica e a engenharia financeira a nível das autoridades regionais e locais, a 
fim de apoiar os actores locais na organização de projectos de eficiência energética, 
utilizando, por exemplo, o mecanismo de assistência técnica ELENA do BEI e 
recorrendo à experiência das empresas de serviços energéticos quando estiverem em 
causa infra-estruturas de eficiência energética;

29. Recorda que os obstáculos geográficos inerentes à localização dos territórios insulares e 
de montanha tornam muito difícil a sua integração na rede energética da União; convida, 
por conseguinte, a Comissão a ter em conta a diversidade das situações regionais e a 
concentrar-se expressamente nas regiões com características geográficas e demográficas 
específicas, como as ilhas, as regiões de montanha e as regiões de reduzida densidade 
populacional, a fim de lograr uma maior diversificação das fontes de energia e a 
promoção das energias renováveis, com o objectivo de reduzir a sua dependência 
energética do exterior; insta a Comissão a incluir nas suas prioridades para as 
infra-estruturas energéticas, em 2020, a situação especial dos sistemas energéticos das 
ilhas;

30. Salienta a necessidade de conferir uma atenção especial e promover as infra-estruturas de 
energias renováveis, nomeadamente as infra-estruturas energéticas inteligentes e 
descentralizadas, bem como de promover a eficiência energética, tendo em vista a 
redução da dependência relativamente aos combustíveis fósseis e a redução das emissões 
poluentes; salienta, a este respeito, o enorme potencial económico, para o 
desenvolvimento regional, da produção de energias renováveis adaptadas às 
especificidades das regiões; chama a atenção, neste contexto, para as fontes de energia 
renováveis e para o seu potencial em várias regiões europeias, bem como para a 
necessidade de as dotar de uma rede inteligente e adequadamente interligada e de uma 
capacidade de produção suficiente; sublinha, além disso, que os projectos relativos às 



PE460.894v02-00 8/9 AD\864409PT.doc

PT

energias renováveis só podem ter êxito se as redes de transmissão nacionais forem 
suficientemente modernas para responder às necessidades deste tipo de novas energias; 
encoraja as conexões à rede dotadas de instalações de acumulação hidráulica na região 
alpina e nos países nórdicos;

31. Tendo em conta a importância das estratégias das regiões no domínio da energia 
sustentável para o seu potencial de desenvolvimento, sublinha a necessidade de 
estabelecer uma plataforma destinada ao intercâmbio das boas práticas adquiridas nas 
regiões, com base em exemplos de sucesso de municípios e regiões que se tenham 
especializado nas energias renováveis, nas economias de energia e na eficiência 
energética; solicita, neste contexto, a criação de um sistema de consulta e avaliação com 
o intuito de identificar, partilhar e copiar as melhores práticas e os conhecimentos 
relativos à aceitação das infra-estruturas por parte da população, sempre que tal for 
possível.
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