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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel da política de coesão da UE e dos seus atores na aplicação da nova política 
energética europeia
(2012/2099(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de novembro de 2010, intitulada 
"Energia 2020 - Estratégia para uma energia competitiva, sustentável e segura" 
(COM(2010)0639),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 15 de dezembro de 2011, intitulada 
“Roteiro para a Energia 2050” (COM(2011)0885),

– Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
eficiência energética e que revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE 
(COM(2011)0370), 

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0000/2012),

A. Considerando que os objetivos comuns da política energética europeia são a segurança do 
aprovisionamento, a sustentabilidade e a competitividade; 

B. Considerando que os objetivos comuns da política de coesão da UE consistem na coesão 
económica, social e territorial das regiões da Europa através do investimento no 
crescimento e no emprego; 

C. Considerando que os investimentos da política de coesão no domínio da energia podem 
contribuir para a concretização de ambas as políticas, fomentando o crescimento em 
regiões menos desenvolvidas e a criação de empregos a nível local e assegurando o 
aprovisionamento energético no conjunto da UE;

Orientação geral

1. Realça, tendo em atenção o efeito negativo da crise de aumentar as disparidades locais e 
regionais na Europa, a necessidade de um forte apoio da UE à coesão; entende que os 
projetos europeus no domínio da energia podem contribuir para o desenvolvimento 
regional através de investimentos em fontes de energia descentralizadas, eficiência 
energética e outras medidas que apoiem o crescimento e o emprego; 

2. Salienta, porém, que os programas da política de coesão não devem ser encarados como 
um substituto do financiamento adequado das propostas da política energética europeia; 
destaca que a política de coesão pode apoiar ações, tais como medidas de eficiência 
energética, como fonte suplementar de financiamento, mas apenas quando estes 
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programas promoverem os objetivos da política de coesão;

3. Considera que as regiões da Europa se devem poder centrar nas fontes de energia mais 
adequadas às condições locais e que a UE deve começar a avaliar os objetivos europeus 
em matéria de energia à escala da União; 

4. Salienta que, devido aos objetivos no domínio das alterações climáticas da UE, a evolução 
dos preços da energia pode colocar os cidadãos de regiões menos desenvolvidas da União 
numa situação particularmente desfavorável; solicita, por conseguinte, que este aspeto seja 
tomado em consideração no planeamento da política de coesão; 

Reforço das capacidades

5. Realça que quaisquer objetivos futuros em matéria de energia se devem basear numa 
partilha justa dos encargos entre as regiões europeias e lhes devem permitir a
possibilidade de desenvolvimento futuro; está convicto, pois, de que qualquer 
enquadramento financeiro plurianual deve tomar em consideração não só os objetivos 
gerais a nível da Europa mas também as capacidades institucionais das regiões em toda a 
UE; 

6. Destaca, em relação aos projetos de grande dimensão no domínio da energia, as eventuais 
deficiências de capacidades de diversas autoridades regionais e locais, que poderão 
prejudicar gravemente a sua aplicação; considera, por conseguinte, que não apenas a 
iniciativa JESSICA, o mecanismo ELENA e o programa EIE-MILE (Energia Inteligente 
para a Europa – Mobilização de Investimentos Locais em Energia) devem ser reforçados 
como quaisquer dotações no domínio da energia no quadro da política de coesão devem 
ser revistas até 2018 à luz da sua taxa de absorção; 

7. Salienta que, embora apoiando os novos instrumentos financeiros para os projetos no 
domínio da energia, estes devem servir de complemento aos subsídios diretos e ao 
cofinanciamento dos projetos no domínio da energia e não substituir estes; chama a 
atenção dos Estados-Membros e da Comissão para o facto de indivíduos, cidades de 
pequena e média dimensão e comunidades rurais deverem ser elegíveis para auxílio ao 
financiamento direto de projetos de eficiência energética e renovação dos edifícios, pois é 
provável que não disponham da capacidade administrativa para utilizar plenamente outros 
instrumentos financeiros;

Acordos de parceria

8. Observa que, para os projetos serem devidamente realizados, as autoridades regionais e 
locais devem ser consultadas quanto a acordos de parceria, de forma a proporcionar-lhes 
uma oportunidade real de influenciarem os seus objetivos, o teor das despesas e respetiva 
aplicação;

9. Realça que as modalidades de financiamento da política de coesão devem assegurar que as 
diferentes características económicas, sociais e territoriais das regiões sejam plenamente 
tomadas em consideração;  

10. Considera que, embora o Quadro Estratégico Comum preveja a afetação em geral, a 
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delimitação específica e outros domínios temáticos de intervenção em termos de recursos, 
estas medidas devem ser aplicadas de forma flexível, no quadro de acordos de parceria, a 
fim de permitir aos Estados-Membros seguirem vias nacionais individuais para os 
objetivos de 2020; 

11. Destaca a necessidade de aplicar os termos de referência e as definições mais amplas 
possíveis nos projetos no domínio da energia apresentados para financiamento ao abrigo 
da política de coesão; 

Propostas de aplicação e políticas

12. Observa que, embora os Estados-Membros estejam a alterar os seus cabazes energéticos 
de acordo com os objetivos climáticos da UE, muitas regiões permanecem dependentes 
dos combustíveis fósseis,  considera, por conseguinte, que não apenas as fontes de energia 
com baixo teor de carbono mas todas as fontes de energia com reduzido nível de emissões 
devem ser aceites, incluindo as de natureza transitória; 

13. Apoia a utilização dos fundos da política de coesão e da política energética em projetos 
transfronteiriços com países terceiros parceiros; salienta que as regiões fronteiriças devem 
ser incorporadas no sistema da UE para garantir um desenvolvimento sustentável de 
ambos os lados da fronteira;  realça que esse financiamento deve estar sujeito à aplicação 
das regras do mercado da energia da UE; 

14. Considera que os fundos da política de coesão devem ser disponibilizados para formar 
PME e indivíduos em projetos nacionais de energias renováveis;  observa que tal é 
particularmente necessário nos Estados-Membros que adotaram um sistema de 
"certificados de origem";

15. Apoia a revisão da Diretiva do IVA da UE (2006/112/CE) no sentido de permitir uma 
redução da taxa do IVA a aplicar a projetos regionais e locais que procurem aumentar a 
eficiência energética e à aquisição de produtos com os mais elevados níveis de 
desempenho energético ao abrigo da Diretiva 2010/30/UE; 

16. Considera que a exclusão de projetos que possam enquadrar-se na Diretiva 2008/87/CE do 
FEDER e do FC pode ter um efeito desproporcionado em regiões menos desenvolvidas e 
atrasar a sua transição para regiões com reduzido nível de emissões; solicita à Comissão 
que esclareça e define quais os setores energéticos que não são elegíveis para o 
financiamento da política de coesão e a retirar esta exclusão de projetos localizados em 
regiões de convergência; 

Eficiência energética, energias renováveis e infraestruturas 

17. Concorda que a eficiência energética é fundamental para os objetivos em matéria de 
energia da UE e que deve ser fomentada, sobretudo, no âmbito da estrutura de 
concentração temática;  considera que as medidas da UE devem apoiar a eficiência 
energética tanto no consumo como na produção de energia; 

18. Salienta que qualquer política energética da UE exige o desenvolvimento de redes 
inteligentes de distribuição e transporte de eletricidade e gás a nível local e regional, em 
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conjunto com instalações de armazenamento de gás; entende que a concentração temática 
no domínio da energia deve apoiar a criação e renovação de redes;

19. Observa a necessidade de eficiência energética e de desenvolvimento das energias 
renováveis nas zonas rurais; realça o crescente potencial de poupança de energia nos 
agregados familiares rurais, o que poderá exigir programas de financiamento inovadores;  
apoia medidas no sentido de facilitar o acesso às novas tecnologias nas zonas rurais; 

20. Observa o desequilíbrio existente na utilização dos recursos sustentáveis entre os 
diferentes Estados-Membros; é de opinião que as medidas de apoio à eficiência na 
utilização dos recursos e à reciclagem dos materiais devem ser intensificadas; 

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


