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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. Reitera que o investimento em energias renováveis e a exploração das mesmas promovem 
o desenvolvimento económico, a inovação e a tecnologia, bem como o crescimento 
regional sustentável da UE; além disso, asseguram a diversificação do aprovisionamento 
energético e a redução da dependência da UE da energia convencional, ao mesmo tempo 
que geram novos postos de trabalho sustentáveis, competitividade e coesão social e 
territorial;

2. Observa que foram criados quase meio milhão de postos de trabalho no setor das energias 
renováveis, e que um desenvolvimento mais intensivo deste setor poderia gerar três 
milhões de postos de trabalho adicionais até 2030;

3. Insta os Estados-Membros a continuarem a apostar no investimento em energias 
renováveis e na convergência energética, e lamenta a tendência de retirar incentivos às 
energias renováveis a favor de outras fontes de energia menos sustentáveis do ponto de 
vista ambiental e socioeconómico;

4. Considera que cabe à política regional da UE desempenhar um importante papel na 
promoção da produção de energia renovável e também da eficiência energética à escala 
europeia, bem como no domínio dos serviços de eletricidade e de transporte de energia; 
enaltece o facto de que o contributo da política de coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem continuado a expandir paulatinamente, tendo em 
vista o objetivo de que as FER contribuam plenamente para as metas da UE em matéria de 
política energética e da concretização dos objetivos da UE neste domínio ao nível de toda 
a União; considera particularmente importante que a orientação da política europeia 
permita aumentar mais a taxa de financiamento no próximo período de 2014-2020; 
considera relevante estabelecer objetivos ambiciosos para as energias renováveis para o 
período pós-2020, a fim de promover  a produção de energia renovável e não poluente;

5. Considera que, para tirar pleno partido dos benefícios oferecidos pelas fontes de energias 
renováveis, são necessários uma estreita cooperação na área das infraestruturas 
energéticas e um financiamento europeu adicional destinado às novas tecnologias;

6. Considera que a utilização inteligente de financiamento comunitário para o próximo 
período de programação 2014-2020 permitirá que sejam alcançados quer o objetivo de 
aumentar em 20 % a proporção das fontes de energia renovável, quer os objetivos de 
sustentabilidade e competitividade na União Europeia;

7. Reitera que o investimento ao abrigo dos fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a resolução dos problemas atinentes às energias 
renováveis e para a exploração do potencial de eficiência energética das mesmas; chama 
também a atenção para a importância do investimento público e privado - antes do mais 
europeu - e dos instrumentos financeiros inovadores; assinala, sem descurar os projetos de 
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investigação e de desenvolvimento apoiados ao abrigo dos Fundos Estruturais, e em 
particular os que são levados a cabo a nível local, o papel do Horizonte 2020 no 
desenvolvimento do setor das energias renováveis a nível europeu e para a resposta a 
desafios territoriais específicos; sublinha que os investimentos no domínio das fontes de 
energia renovável são essenciais para promover a respetiva competitividade face a outras 
fontes de energia mais tradicionais;

8. Salienta a importância das redes inteligentes no futuro – em consonância com a visão 
contida no projeto de política energética da Comissão Europeia – para fazer face aos 
desequilíbrios em termos de disponibilidade de energias renováveis na UE e para criar um 
mercado energético pan-europeu, capaz de fornecer energia proveniente de fontes 
renováveis a todas as regiões; 

9. Sublinha que a utilização de tecnologias ligadas às energias renováveis deve ser otimizada 
com base na disponibilidade de recursos renováveis em cada região; releva que o aumento 
da produção de energias renováveis colocará desafios à capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas, dado que as fontes se encontram frequentemente a grande 
distância, o que exige trabalhos de desenvolvimento significativos nas linhas de transporte 
e de distribuição; assinala que, para continuar a integrar as fontes de energia renovável, 
serão necessários ajustamentos ao nível da infraestrutura na UE, tanto no que diz respeito 
ao transporte como à distribuição, e que a legislação nacional deve assegurar a 
simplificação e aceleração dos processos de planeamento, já que estes requerem amiúde a 
cooperação de diversos níveis de planeamento; assinala a importância tanto do 
financiamento público como privado, sempre que se trate de investimentos em 
infraestruturas de energia; exige avanços no desenvolvimento e na expansão do mercado 
interno europeu da energia; salienta as potencialidades dos Fundos Estruturais para efeitos 
da modernização da infraestrutura energética existente, assegurando uma infraestrutura 
bem interligada a nível europeu que permita integrar as energias renováveis no mercado 
energético europeu; releva igualmente a importância da criação de redes de energia 
inteligentes; sustenta, porém, que o nível de financiamento concedido ao abrigo do 
FEDER no atual período de financiamento para novas capacidades energéticas é bastante 
diminuto; entende que, por exemplo, o mecanismo de assistência europeia à energia local 
(ELENA) deveria apoiar, na perspetiva de se alcançar um efeito mais útil, projetos de 
investimento em energias renováveis em pequena escala e descentralizados, e que o 
Programa Energia Inteligente - Europa poderia ser utilizado para o ulterior 
desenvolvimento de projetos conjuntos no domínio das energias renováveis, envolvendo 
pequenas comunidades, inclusive em áreas rurais;

10. Constata que, na União Europeia, os locais para produção de energia renovável de forma 
mais eficiente e competitiva se encontram por vezes longe dos centros de consumo, e que 
é, por conseguinte, necessário desenvolver redes de transporte adaptadas às energias não 
poluentes; salienta que a produção eficiente de FER a nível local deve ser igualmente 
encorajada, com vista a reduzir as perdas de transporte e melhorar a segurança do 
aprovisionamento, bem como fomentar a autossuficiência energética das regiões;

11. Apoia uma abordagem descentralizada e uma governação a vários níveis em relação à 
política energética e às energias renováveis, incluindo, inter alia, o Pacto dos Autarcas e o 
aprofundamento da iniciativa «Cidades Inteligentes», bem como a promoção das melhores 
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soluções a nível local e regional, mediante a realização de campanhas de informação;

12. Refere a importância da autossuficiência em energia e da segurança do aprovisionamento 
energético em toda a UE, bem como o papel significativo para a economia regional 
europeia das fontes de energia renovável, incluindo as que se renovam de forma lenta; 
releva a importância a longo prazo dos esforços para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida a nível local e regional, incluindo projetos de cooperação 
transfronteiriços, a partir de fontes renováveis, para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia Europa 2020, garantindo o acesso de todos os 
cidadãos europeus a uma energia segura, sustentável e a preços abordáveis; lamenta que a 
dependência da UE de combustíveis fósseis importados concorra para deixar as regiões 
europeias vulneráveis a crises e aos efeitos da concorrência;

13. Entende que as regiões da Europa necessitam de mais flexibilidade para se adaptarem e 
tirarem proveito das energias renováveis nos seus diferentes territórios, o que implica a 
necessidade de aproveitar ao máximo a produção descentralizada de energia, para lidar 
com as variáveis e explorá-las onde são mais disponíveis; salienta que isto deveria ser 
levado a cabo numa ótica descentralizada, que aposte nas redes inteligentes e na 
tecnologia, e promovendo o vínculo entre inovação e investimento de uma forma 
sustentável;

14. Entende que as estratégias energéticas sustentáveis a nível local desempenham um papel 
essencial em termos de desenvolvimento regional e social, já que reforçam a implicação 
dos atores regionais nos projetos de energias renováveis; assinala que os 
Estados-Membros e as regiões possuem os seus próprios pontos fortes no que diz respeito 
às fontes de energia renovável, em virtude das diferenças geográficas; assinala que a 
política relativa às energias renováveis não pode ser exatamente a mesma em todas as 
regiões, pelo que é necessário flexibilidade; considera que os pontos fortes específicos das 
regiões devem ser identificados e explorados da melhor forma; recorda a necessidade de 
ter em conta as condições e os recursos a nível local e regional para o pleno 
desenvolvimento das potencialidades das FER; realça que a bioenergia e outras fontes de 
energia renovável podem contribuir muito para fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em especial nas regiões ultra-periféricas, insulares 
e periféricas, com baixa densidade populacional e nas zonas rurais; considera que o 
financiamento ao abrigo do quadro estratégico comum destinado às energias renováveis 
deve incidir na distribuição a nível regional da energia produzida e em projetos de 
energias renováveis de pequena dimensão; enaltece o importante papel das PME no que 
diz respeito à política relativa às energia renováveis;

15. Salienta a necessidade de adotar uma abordagem integrada ao nível das regiões para 
impulsionar a utilização das energias renováveis; defende o envolvimento dos vários 
atores na implementação da infraestrutura, evitando uma carga burocrática acrescida;

16. Reitera que os projetos eficazes de energia renovável não devem parar nas fronteiras da 
União, tanto internas como externas; chama a atenção para a importância dos projetos de 
energia transfronteiriços e considera que os programas europeus de cooperação regional, 
bem como o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o Instrumento Europeu de 
Vizinhança (European Neighbourhood Instrument – ENI) devem ser explorados para que 
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contribuam para o lançamento das energias renováveis; realça que devem ser partilhadas e 
adotadas boas práticas no âmbito desses programas; apoia a utilização de fundos da 
política regional e da política energética em projetos transfronteiriços com países terceiros 
parceiros e nas ligações entre as redes nacionais ao abrigo do terceiro pacote da energia; 
salienta que as regiões com fronteiras externas devem ser incorporadas, tanto quanto 
possível, na rede da UE, a fim de garantir um desenvolvimento sustentável em ambos os 
lados da fronteira; assinala, porém, que a existência de um grande número de mecanismos 
diferentes de apoio às energias renováveis nos Estados-Membros provoca certas 
ineficiências, em particular, nas regiões transfronteiriças; 

17. Destaca a importância de realizar gradualmente um mercado interno europeu das energias 
renováveis em todas as regiões da Europa que leve em linha de conta todas as suas fontes 
de energia, permitindo assim que estas se tornem competitivas numa base sustentável;

18. Refere que a integração e expansão das energias renováveis contribuem de forma 
significativa para reduzir os custos ambientais das fontes convencionais de energia, para 
reduzir o uso de combustíveis fósseis e as emissões de gases com efeito de estufa, mas que 
devem ser desenvolvidas tendo em atenção o respeito pela conservação da natureza e pela 
biodiversidade;

19. Realça que a coerência e a perseverança, a inovação e a sustentabilidade são elementos-
chave da política climática e energética da União para alcançar os objetivos da estratégia 
UE 2020 e para reforçar o aprovisionamento energético a partir de fontes de energia 
renovável até 2050; realça que a legislação que limita a exploração de energia renovável 
dificultará, no pior dos casos, a consecução dos objetivos, o que pode afetar 
negativamente a economia regional;

20. Realça a necessidade de se aumentar o apoio concertado para campanhas de informação 
nesta área, específicas e direcionadas, que tenham em conta as especificidades de cada 
região e que incluam a apresentação de resultados, mostrando assim os benefícios que 
cada região tem colhido da utilização de energias renováveis;

21. Salienta a importância da valiosa experiência adquirida a nível local para alcançar a 
independência energética através do fomento da produção de energias renováveis; 
recomenda a promoção da criação de aldeias e de cooperativas de energias renováveis, 
bem como a facilitação do intercâmbio de boas práticas e a constituição de redes, a fim de 
tirar partido de modelos de sucesso;

22. Nota que as autoridades regionais e locais têm um papel fundamental a desempenhar no 
que respeita à implementação das inovações mais necessárias no setor da energia, com 
vista ao cumprimento das metas da UE em matéria de energia renovável e de eficiência 
energética, e que devem prestar um contributo efetivo para que essas metas sejam 
alcançadas; encoraja a adoção de uma abordagem de governação a vários níveis, visando 
uma ligação estreita e efetiva entre os planos de ação nacionais relativos à energia 
renovável e as estratégias de financiamento regional; recorda que a transparência dos
processos de ordenamento do território, de construção e de autorização, com participação 
de todas as partes interessadas, permite alcançar um elevado nível de aceitação e de apoio 
por parte da opinião pública em geral em relação às energias renováveis;
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23. Solicita à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que simplifiquem o processo de 
autorização, criem um quadro regulamentar simples e estável, reduzam a complexidade 
das barreiras comerciais e criem incentivos e simplifiquem o financiamento do acesso que
contribuirá para desenvolver as instalações de energias renováveis; apela além disso à 
Comissão e aos Estados-Membros para que assegurem o cofinanciamento dos 
instrumentos de financiamento da política de coesão, juntamente com fundos do Banco 
Europeu do Investimento;

24. Chama a atenção para a necessidade de fomentar ações que visem o aproveitamento do 
potencial existente em energias renováveis nas regiões europeias ultra-periféricas, 
insulares e remotas, onde a dependência de energias fósseis é agravada pela distância e 
pelo isolamento geográfico; exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a criarem 
um programa específico na área da energia do tipo POSEI que explore plenamente o 
potencial único destes territórios.
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