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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. Solicita aos Estados-Membros e às autoridades regionais e locais a diversificação e a 
descentralização da produção energética;

2. Salienta a dificuldade em separar o crescimento económico e o consumo de energia, 
especialmente nas regiões do objectivo convergência. Solicita, pois, à Comissão Europeia 
e aos Estados-Membros que analisem quais são os elementos que favorecem esta 
separação, e favoreçam o intercâmbio de boas práticas com vista à realização da mesma;

3. Acolhe favoravelmente as conclusões do Conselho Europeu de 9 de Março e, em 
particular, a sua decisão de estabelecer como objectivo que 20% do consumo energético 
na União Europeia provenha de energias renováveis; e solicita aos Estados-Membros que 
colaborem estreitamente com as autoridades locais e regionais na elaboração e na 
execução dos planos nacionais para alcançar este objectivo ambicioso;

4. Reitera o grande potencial em matéria de energias renováveis das regiões periféricas e 
ultraperiféricas vinculado às suas características geográficas e climáticas; e insta a que se 
aproveite ao máximo esta situação que gera um potencial excepcional;

5. Constata o grande potencial da produção energética a partir da biomassa, facto que pode  
ainda contribuir para uma criação importante de postos de trabalho nas zonas rurais;

6. Considera que a União Europeia ocupa um lugar de liderança mundial num conjunto de 
tecnologias energéticas limpas, eficientes e com reduzidas emissões de carbono que 
podem ser um factor-chave para o desenvolvimento regional, e insta os Estados-Membros
e as autoridades regionais e locais a fomentarem investimentos nestas tecnologias;

7. Insta a Comissão, os Estados-Membros, as regiões e os interlocutores interessados a 
utilizarem efectivamente as possibilidades que lhes proporciona a política de coesão e a 
investirem em novas tecnologias energéticas, quer em energias renováveis quer em 
tecnologias para os combustíveis fósseis sustentáveis ("centrais com emissões zero");

8. Considera que para a realização dos objectivos da Agenda de Lisboa é crucial o 
investimento em tecnologias energéticas sustentáveis e apoia a utilização do 
financiamento dos fundos estruturais para projectos desta índole;

9. Lamenta que não existam, a nível regional, dados mais amplos e precisos sobre o 
consumo, os preços e a produção de energia, e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que cooperem tendo em vista a elaboração de um estudo a nível 
europeu que forneça esses dados;

10. Insta a Comissão a avaliar o impacto territorial das suas propostas no âmbito da política 
energética e a colocar os resultados à disposição dos Estados-Membros;
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11. Reitera que o carvão provém de reservas muito repartidas a nível mundial e que a União 
Europeia conta com as mesmas, circunstância que garante o abastecimento; portanto, 
acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de investir em projectos de demonstração 
sobre soluções integradas de tecnologias de carvão limpo, mediante a captura e o 
armazenamento de CO2, a fim de obter a viabilidade comercial destas tecnologias que 
produzirão electricidade a partir de carvão sustentável;

12. Constata que um terço das instalações alimentadas por carvão na União Europeia chegará
ao fim do seu ciclo de vida técnico antes de as tecnologias denominadas "carvão
sustentável" serem comercialmente viáveis, e solicita que as novas instalações eléctricas 
alimentadas com combustíveis fósseis possam beneficiar de ajudas nacionais e
comunitárias (os fundos estruturais);

13. Insta os Estados-Membros a assumirem um compromisso financeiro igual para a I+D+i e
os projectos de demonstração para o desenvolvimento das tecnologias de carvão limpo.


