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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a forte ligação existente entre a nova política de coesão para o período 
compreendido entre 2007 e 2013 e a Agenda de Lisboa; regista com satisfação que dos 
347 mil milhões de euros destinados à política de coesão, mais de 65% são "afectados" às 
despesas relacionadas com a Estratégia de Lisboa, como sejam a inovação, a investigação 
e o capital humano;

2. Regozija-se com o facto de os Estados-Membros terem concedido prioridade ao 
investimento na investigação e no desenvolvimento (I&D) e na inovação, o que se traduz 
num montante total de 86 mil milhões de euros; salienta a importância da dimensão 
regional para a inovação; congratula-se com o facto de mais de metade do montante total 
ser investido na melhoria da capacidade inovadora das empresas;

3. Expressa sérias apreensões face ao montante relativamente limitado dos fundos 
destinados a acções que visam acometer as alterações climáticas e melhorar a eficiência 
energética, bem como promover as energias renováveis; é sua convicção que é necessário 
um investimento muito superior nesta área; considera que, à luz da revisão intercalar da 
execução dos Fundos Estruturais, se impõe adoptar directrizes comunitárias mais 
rigorosas e conceder recursos financeiros acrescidos à consecução destes objectivos e, em 
especial, consagrar pelo menos 5% dos Fundos Estruturais à melhoria da eficiência 
energética das habitações existentes; exorta, neste contexto, a Comissão a dar seguimento 
às Conclusões do Conselho "Competitividade", de 9 e 10 de Outubro de 2008, sobre a 
eficiência energética;  sublinha o papel primordial e o potencial de desenvolvimento que 
representam as energias renováveis para as regiões da UE, tanto para a criação de 
empregos, como para promover o desenvolvimento local sustentável;  insta a Comissão a 
considerar todas as possibilidades de financiamento da construção de, no máximo, 12 
unidades de demonstração para o sequestro e armazenamento de carbono, até 2015, e a 
apresentar as suas propostas em tempo útil;

4. Considera insuficientes os recursos financeiros atribuídos às redes transeuropeias de 
energia, porquanto estas são vitais para a realização do mercado interno da energia;

5. Entende que a política industrial deve ser apoiada mercê dos Fundos Estruturais, a fim de 
incrementar a competitividade dos Estados-Membros e da UE; apoia, por conseguinte, a 
prioridade concedida à política de coesão, visando desbloquear o potencial das empresas, 
em particular o das PME;

6. Salienta que importa ter em conta a necessidade específica de os novos Estados-Membros 
investirem no desenvolvimento de infra-estruturas básicas, enquanto condição prévia para 
lograrem os objectivos de Lisboa;

7. Considera que o desenvolvimento de pólos de competitividade ao abrigo dos Fundos 
Estruturais se revela essencial, uma vez que os mesmos apresentam um importante 
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potencial, não só em termos de criação de empregos bem remunerados e de promoção de
crescimento económico, mas também de redução da pressão sobre as grandes 
aglomerações; acolhe favoravelmente, neste contexto, a prossecução do programa 
URBAN, considerando que a revitalização das zonas urbanas e a reabilitação das infra-
estruturas urbanas vetustas são indispensáveis;

8. Salienta a importância da consolidação das capacidades de cooperação e de absorção 
eficaz dos fundos disponíveis, por todos os meios existentes, como o intercâmbio de boas 
práticas, as acções comuns, os intercâmbios de novas tecnologias e o desenvolvimento de 
parcerias, pois tal permitirá uma implementação eficiente dos programas de cooperação 
em curso e, em particular, um aumento da capacidade de absorção dos novos 
Estados-Membros;

9. Afirma a importância da elaboração e aplicação de programas especiais em regiões em 
que predominam as actividades industriais em situação de declínio, a fim de apoiar as 
iniciativas de reestruturação económica que conduzam a um aumento significativo do 
peso do sector terciário na economia;

10. Sublinha a necessidade de orientar as políticas de coesão também para as zonas rurais, 
dado que só através de um desenvolvimento equilibrado das zonas urbanas e rurais se 
poderá alcançar a coesão territorial;

11. Considera que o problema demográfico constitui um repto crucial para os 
Estados-Membros, atendendo aos fenómenos de diminuição e envelhecimento da 
população que afectam a grande maioria desses Estados; salienta que este aspecto não é 
suficientemente abordado na Comunicação da Comissão (COM(2008)0301);

12. Considera que a transparência no procedimento de atribuição dos fundos e a 
simplificação administrativa, que facilita o acesso à informação por parte dos potenciais 
beneficiários dos fundos, constituem condições essenciais para lograr os objectivos gerais 
da política de coesão.
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