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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. Regozija-se com as conclusões do Conselho Europeu de 9 de Março e, em particular, a 
sua decisão no sentido de – até à conclusão dum acordo global e exaustivo após 2012 – a 
UE assumir o compromisso firme e independente de conseguir, pelo menos, uma redução 
de 20% dos gases com efeito de estufa até 2020 relativamente a 1990, bem como os 
objectivos quantificados bastante ambiciosos em matéria de eficácia energética, energias 
renováveis e utilização dos biocombustíveis;

2. Regozija-se também com o facto de a "nova política energética para a Europa" respeitar 
plenamente o cabaz energético dos Estados-Membros e a sua soberania sobre as fontes de 
energia primárias, sendo essa política simultaneamente alicerçada por um espírito de 
solidariedade entre os Estados-Membros, assegurando uma abordagem integrada das 
alterações climáticas e o desafio de promover a sustentabilidade ambiental;

3. No contexto da revisão anual do plano de acção relativo à energia, insiste para que o PE
seja informado anualmente dos progressos feitos e resultados obtidos na execução da 
política comunitária em matéria de energia e alterações climáticas antes do exame anual 
pelo Conselho Europeu;

4. Exorta a Comissão a apresentar o mais depressa possível a directiva sobre energias 
renováveis por si proposta e também a clarificar os papéis e responsabilidades das regiões 
e autoridades locais na execução da política;

5. Exorta os Estados-Membros que ainda não o fizeram a procederem rapidamente à 
execução da directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (2002/91/CE);

6. Exorta posteriormente as regiões e autoridades locais a insistirem sistematicamente na 
necessidade de os novos edifícios e construções serem neutrais em termos de emissões de
carbono e a simplificarem e acelerarem os procedimentos administrativos necessários para 
o desenvolvimento das fontes de energia renováveis;

7. Solicita aos Estados-Membros, regiões e autoridades locais que assegurem que serão 
disponibilizadas ao público informações claras promovendo os aspectos tecnológicos da 
produção de energia fotovoltaica e de informações técnicas e práticas sobre os 
biocombustíveis, bem como os incentivos financeiros disponibilizados pelas diversas 
autoridades;

8. Solicita a disponibilização de financiamentos ao abrigo da coesão territorial, a fim de 
promover a cooperação transfronteiras e inter-regional pelas autoridades regionais e locais 
e as ONG, a fim de promover uma abordagem integrada da política energética;

9. Exorta as autoridades regionais e locais e as ONG a fazerem uso dos financiamentos ao 
abrigo do sétimo programa-quadro de investigação com vista a promoverem as 
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tecnologias das energias renováveis e a utilização dos biocombustíveis;

10. Considera que os desafios colocados pelas alterações climáticas devem ser vistos como 
uma oportunidade para investir nas novas tecnologias, a fim de promover a 
sustentabilidade ambiental e incrementar a competitividade empresarial e ainda como uma 
oportunidade para realizar o mercado interno do gás e electricidade, daqui resultando um 
aprovisionamento mais interligado e seguro.
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