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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 permitem aumentar a segurança do 
aprovisionamento e reduzir as emissões de CO2 de modo rentável; declara-se apreensivo 
face à reduzida utilização dos recursos do FEDER a favor de medidas tendentes a 
melhorar a eficácia energética num determinado número de Estados-Membros; insta os 
Estados-Membros a fazerem da eficiência energética uma prioridade dos seus programas 
operacionais e exorta a Comissão e as autoridades nacionais a criarem meios destinados a 
facilitar a utilização dos fundos estruturais para o financiamento de medidas em matéria 
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;

3. 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;

4. 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 visando eliminar 
esses obstáculos, como sejam planos de renovação de bairros, incentivos financeiros e 
assistência técnica;

5. Apoia uma abordagem a vários níveis e descentralizada da política energética e da 
eficiência energética, incluindo o Pacto 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, capaz de gerar um crescimento inteligente e sustentável nos 
Estados-Membros e nas regiões.


