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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a iniciativa emblemática relativa à eficiência em termos de recursos, 
a qual deve incluir a totalidade dos recursos europeus, incluindo as matérias-primas 
como os combustíveis, os minerais e os metais, mas também recursos como os produtos 
alimentares, o solo, a água, o ar e o ambiente natural; realça que a política deve 
promover a utilização sustentável dos recursos e concentrar-se no investimento no 
desenvolvimento sustentável dos territórios, a fim de assegurar um crescimento 
sustentável, inteligente e inclusivo na Europa que contribua para a segurança energética, 
para uma maior eficiência no transporte de energia e simultaneamente concretize o 
potencial de empregos verdes e a competitividade das empresas europeias, bem como 
para melhorar a qualidade de vida e o ambiente das gerações presentes e futuras e 
garantir a solidariedade inter-geracional;

2. Realça a necessidade de concentrar os investimentos na eficiência energética, nas 
energias renováveis, na eficiência energética dos edifícios, em transportes limpos e nas 
infra-estruturas regionais de energias renováveis, especialmente nas regiões 
desfavorecidas; convida os Estados-Membros a reforçarem a contribuição dos Fundos 
Estruturais para um crescimento duradouro durante o actual período de programação e 
exorta a Comissão a avaliar os programas operacionais alterados de forma rápida e não 
burocrática;

3. Sublinha que, apesar dos esforços empreendidos pela UE e pelas autoridades nacionais, 
regionais e locais, existem ainda importantes disfunções na utilização partilhada dos 
recursos; salienta, em conformidade, que para se alcançar uma Europa eficiente em 
termos de recursos cumpre aplicar - a nível local, regional, nacional e da UE - uma 
maior coordenação e mais sinergias entre um vasto leque de domínios políticos, os seus 
diversos instrumentos e a partilha de boas práticas no âmbito das redes de autoridades 
locais e regionais relacionadas com a gestão dos fundos regionais, com vista a assegurar 
a sua eficácia e promover uma estratégia comum de utilização dos recursos; destaca que 
a política regional já tem uma abordagem coordenada e integrada em execução; observa 
que existem soluções de compromisso entre certos domínios políticos e que elas têm de 
ser incentivadas, com orientações políticas claras, assentes em dados fiáveis;

4. Assinala o papel crucial da política regional no apoio a iniciativas que visam a utilização 
eficiente dos recursos, nomeadamente a eficiência energética dos edifícios, o 
investimento na investigação, na inovação e no desenvolvimento sustentável, graças aos 
seus programas de desenvolvimento a longo prazo, ao sistema de administração 
descentralizada e à incorporação das prioridades da UE em matéria de desenvolvimento 
sustentável, o que a torna especialmente apta para alcançar essa utilização mais eficiente 
dos recursos; à luz do debate sobre uma política baseada nos resultados, solicita 
programas e práticas para assegurar que a utilização mais eficiente dos recursos seja 
uma preocupação central no âmbito da política regional e considera que estes 
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prioridades deverão ser tidas em conta na futura legislação em matéria de política 
regional, destacando os projectos que contribuem para uma utilização eficiente dos 
recursos;

5. Chama a atenção para a importância de os grupos de regiões e os Estados-Membros 
elaborarem estratégias comuns de utilização eficiente dos recursos; salienta, neste 
contexto, a importância da “Cooperação territorial europeia” para alcançar a 
coordenação das estratégias, a urgência em investir em infra-estruturas energéticas e 
ambientais transfronteiras para uma maior protecção e circulação dos recursos; 
encoraja, além disso, a elaboração de estratégias macro-regionais centradas, em 
particular, na protecção do ambiente, no aprovisionamento e na independência 
energética;

6. Realça que a eficiência de recursos deve ser abordada a nível regional e local – tendo 
em conta o potencial, os handicaps e os diferentes níveis de desenvolvimento das 
regiões europeias – e que as autoridades regionais e locais e as organizações da 
sociedade civil, os cidadãos e os outros parceiros devem participar directamente no 
planeamento e na aplicação das medidas pertinentes ao abrigo do princípio da parceria e 
com um financiamento apropriado no quadro da assistência técnica; esta abordagem, 
associada a uma estratégia de sensibilização da população, incutiria um maior sentido 
de responsabilidade pelas metas de eficiência de recursos a todos os níveis e uma maior 
apropriação das mesmas, bem como pelo seu papel no combate às alterações climáticas; 
salienta que é necessário que as autoridades locais e regionais alinhem as suas medidas 
em matéria de eficiência energética pela Estratégia UE 2020 e incluam estas medidas 
nos pactos territoriais mais vastos que cobrem todas as iniciativas emblemáticas;

7. Recomenda aos Estados-Membros que envolvam directamente os níveis subnacionais, 
incluindo o nível local, a participar desde o início do processo na definição de 
prioridades, no planeamento de medidas e na sua aplicação; recomenda, além disso, que 
os cidadãos sejam consultados, a fim de lograr uma plataforma de discussão e 
informação, porquanto lhes cabe um papel fundamental na aplicação destas medidas e 
serão os beneficiários últimos de uma Europa eficaz na utilização dos recursos;

8. Salienta a importância da existência de um conjunto de indicadores comuns com base 
nos quais se possa avaliar o impacto integrado das medidas adoptadas a nível sectorial, 
e entende que é essencial a implicação da Comissão na elaboração desses indicadores; 

9. Destaca que os decisores a nível nacional e regional devem estar plenamente cientes da 
importância de dissociar o crescimento da utilização de recursos; exorta todos os 
Estados-Membros e regiões a envidar mais esforços na utilização eficiente dos recursos 
e a apoiar o financiamento da investigação e da inovação neste domínio; salienta, neste 
contexto, que os objectivos devem ser exequíveis e economicamente viáveis e que 
devem corresponder ao objectivo a longo prazo, bem como aos planos traçados para o 
efeito;

10. Considera que a transparência no que respeita à política de coesão e seu ciclo de 
programação, a repartição das despesas e o acesso dos beneficiários potenciais dos 
Fundos Estruturais às informações constituem condições indispensáveis à consecução 
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dos objectivos gerais da política de coesão; 

11. Salienta que a inovação e a investigação são necessárias para estabelecer padrões de 
produção e de consumo mais sustentáveis;

12. Recorda que o FEDER deve continuar a alcançar os objectivos complementares da 
utilização eficaz dos recursos e da luta contra a pobreza energética;

13. Salienta que as chaves de uma utilização eficiente dos recursos na Europa estão tanto 
nas mãos de empresários como de consumidores;

14. Salienta a necessidade de promover o instrumento de engenharia financeira JESSICA 
para as infra-estruturas energéticas e os projectos de eficiência energética nas zonas 
urbanas.
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