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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. Congratula-se com o Roteiro para a Energia 2050 apresentado pela Comissão e com o seu 
objetivo de garantir a igualdade e a universalidade do acesso à energia para todos os 
cidadãos europeus;

2. Salienta a necessidade de equilibrar a aplicação dos objetivos climáticos com a 
necessidade de crescimento sustentável e competitivo e de segurança energética nas 
regiões; considera profundamente lamentável, a este respeito, que o roteiro se baseie 
apenas em cenários à escala da União e não apresente o efeito das escolhas políticas em 
cada um dos Estados-Membros e respetivas regiões; 

3. Salienta que todas as ações futuras no domínio da energia devem aplicar uma justa 
repartição dos encargos entre as regiões europeias;

4. Considera que deve ser conferida especial atenção às regiões em que o carvão é 
atualmente a principal fonte de energia e/ou em que a produção de carvão e a produção de 
eletricidade alimentada a carvão são fontes vitais de emprego a nível regional; entende 
que serão necessárias mais medidas sociais apoiadas pela UE para que os cenários do 
Roteiro para a Energia 2050 sejam aceites pelas populações dessas regiões;

5. Considera que as propostas do Roteiro para a energia devem ser assentar num 
financiamento adequado de programas específicos e que a política de coesão não deve ser 
encarada como um substituto para esse financiamento; sublinha que a política de coesão 
pode apoiar determinadas áreas de ação, tais como a eficiência energética, como uma 
fonte suplementar de apoio financeiro, mas apenas quando os programas em questão 
promovem os objetivos da política de coesão;

6. Salienta que a maioria dos cenários do Roteiro para a energia não será exequível sem o 
desenvolvimento, a nível local e regional, de redes inteligentes de distribuição para a 
eletricidade e o gás; considera que, para além de projetos transfronteiriços, a União deve 
adotar medidas de apoio à criação ou renovação das redes locais, e especialmente ao 
acesso dos consumidores protegidos;

7. Observa que todas as projeções futuras no domínio da energia, incluindo o Roteiro para a 
Energia, assentam em hipóteses incertas quanto à evolução tecnológica e económica; 
sublinha, por conseguinte, que todas as escolhas políticas e programas, incluindo os 
relacionados com a política de coesão, devem ser objeto de uma revisão e adaptação 
contínuas e basear-se nos pressupostos o mais cautelosos possível;

8. Entende - uma vez que todos os cenários do Roteiro para a Energia apontam para um 
aumento dos preços da energia nos próximos anos - que os Estados-Membros devem 
adotar medidas destinadas a garantir que os aumentos de preços sejam proporcionais aos 
diferentes níveis de rendimento familiar em toda a Europa e impedir um aumento da 
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pobreza energética na Europa;

9. Observa que a variedade de condições geográficas torna impossível a aplicação de uma 
mesma política energética para todas as regiões; entende que cada região europeia deve ter 
a possibilidade de seguir um plano individual adaptado à sua situação e à sua economia, 
desenvolvendo as fontes de energia mais suscetíveis de realizar os objetivos do Roteiro; 
solicita, portanto, à Comissão que adote uma estratégia da especialização regional no 
domínio da energia; entende que, com base nessa especialização, a UE deverá passar a 
medir os objetivos europeus em matéria de energia à escala da UE, em lugar dos objetivos 
nacionais.


