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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 o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem para a criação de emprego;

2. Considera que cabe à política regional da UE desempenhar um papel importante na 
promoção da produção de energia renovável à escala europeia; 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; considera particularmente 
importante que a orientação da política da Comissão permita aumentar mais a taxa de 
financiamento no próximo período de financiamento; 

3. Reitera que o investimento ao abrigo dos fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a resolução dos problemas atinentes às energias 
renováveis; chama também a atenção para a importância do investimento privado, antes 
do mais europeu, e dos instrumentos financeiros inovadores; releva além disso, sem 
descurar o papel do Horizonte 2020, que os projetos de investigação e de 
desenvolvimentos apoiados ao abrigo dos Fundos estruturais, em particular os que são 
levados a cabo a nível local, são fulcrais para o desenvolvimento do setor das energias 
renováveis a nível europeu e para a resposta aos desafios territoriais específicos;  

4. Releva que o aumento da produção de energias renováveis colocará desafios à capacidade 
de funcionamento das infraestruturas energéticas; assinala a importância tanto do 
financiamento público como privado, sempre que se trate de investimentos em 
infraestruturas de energia; entende que, por exemplo, o mecanismo de assistência europeia 
à energia local (ELENA) deveria apoiar de forma mais positiva os projetos de 
investimento em grande escala em energias renováveis, e que o Programa Energia 
Inteligente - Europa poderia ser utilizado para fomentar a aceitação das energias 
renováveis;  

5. Refere a importância da auto-suficiência em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de energia renovável, incluindo as que se renovam 
da forma lenta; releva a importância a longo prazo dos esforços para substituir a energia 
fóssil e a energia importada por energia produzida localmente a partir de fontes 
renováveis, para atingir os objetivos estabelecidos no Roteiro Energético de 2050 e na 
estratégia Europa 2020; 

6. 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 e que, em virtude das diferenças geográficas, a política 
relativa às energias renováveis não pode ser a mesma em todas as regiões; realça que a 
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bioenergia pode contribuir muito para fomentar a gestão da energia, o crescimento 
económico e a vitalidade, em especial nas regiões com baixa densidade populacional e nas 
zonas rurais;

7. Reitera que os projetos rentáveis 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 
plenamente a fim de contribuírem para o lançamento das energias renováveis; realça 
também que devem ser partilhadas e adotadas as boas práticas no âmbito desses 
programas;

8. Assinala que a coerência e a perseverança são elementos-chave da política climática e 
energética da União; assinala que os objetivos estabelecidos e os requisitos impostos à 
produção podem nem sempre ser absolutamente coerentes; 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;


