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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. Sublinha que a modernização e a renovação da infra-estrutura energética são factores 
essenciais para alcançar os objectivos da Estratégia Europa 2020; nota que as autoridades 
locais e regionais desempenham o papel principal nos procedimentos de autorização e na 
promoção dos projectos relativos às infra-estruturas energéticas junto da população em 
geral;

2. Salienta que a cooperação entre regiões dos Estados-Membros e da UE é uma componente 
necessária à execução adequada dos projectos relativos às infra-estruturas energéticas e 
considera que as estratégias macro-regionais podem servir de plataformas de cooperação 
para projectos transfronteiras;

3. 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;

4. Insta os parceiros em causa a reforçar a promoção e a beneficiar das vantagens que a
JESSICA pode proporcionar às infra-estruturas energéticas urbanas; salienta o potencial 
do financiamento transfronteiras a países vizinhos no âmbito do IEVP;

5. 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;

6. Exorta a Comissão a garantir que o financiamento dos investimentos em infra-estruturas 
se baseie no mercado, desde que, no entanto, o interesse público, nomeadamente a nível 
local e regional, seja igualmente assegurado.


