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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. Congratulase com a Comunicação da Comissão sobre a eficiência energética1; lamenta, 
porém, a falta de visão do processo de aplicação das medidas propostas;

2. Salienta o papel fundamental a desempenhar pelas autoridades regionais e locais da União 
Europeia para a consecução do objectivo de poupança de 20% de energia até 20202, 
nomeadamente através das acções que empreendem enquanto consumidoras, gestoras, 
abastecedoras, reguladoras e consultoras com responsabilidades ao nível do controlo das 
decisões em matéria de energia e com a possibilidade de influenciar estas decisões; saúda, 
por isso, a intenção da Comissão de facilitar a ligação da geração descentralizada à rede 
geral; neste contexto, convida a Comissão a clarificar o instrumento regulamentar que 
tenciona propor e o calendário para a sua aplicação;

3. Insta a Comissão a exigir que a eficiência energética seja encorajada em todos os 
EstadosMembros aquando da revisão dos programas operacionais que estabelecem as 
prioridades para a execução dos Fundos Estruturais; insta os novos EstadosMembros a 
apoiar adequadamente o investimento dos fundos comunitários na eficiência energética no 
quadro da renovação dos edifícios e na modernização das instalações de aquecimento
urbano;

4. Incentiva as autoridades regionais e locais a aplicarem correctamente a directiva sobre o 
desempenho energético dos edifícios3; pede à Comissão que estabeleça orientações para a 
criação de mecanismos de controlo e sistemas de avaliação fiáveis destinados a garantir a 
adequada aplicação desta directiva;

5. Encoraja as autoridades regionais e locais a darem o exemplo, instaurando programas de 
poupança de energia nos edifícios públicos e incluindo critérios de eficiência energética 
nos concursos públicos; insta a Comissão a ajudar as autoridades locais a optar pela 
aquisição conjunta de produtos de elevado rendimento energético, fornecendo um quadro 
claro para facilitar a definição de objectivos e critérios de qualidade mensuráveis;

6. Encoraja as autoridades regionais e locais a estabelecer parcerias fortes com agências 
regionais de energia a fim de melhorar os serviços de formação para técnicos de energia e 
profissionais de sectores conexos; sublinha a necessidade de redes mais coordenadas de 
intervenientes a nível local para divulgar boas práticas em matéria de eficiência energética 
em regiões menos desenvolvidas.

  
1 Comunicação da Comissão intitulada "Plano de Acção para a Eficiência Energética: Concretizar o Potencial" 
(COM(2006)0545).
2 Livro Verde da Comissão sobre a eficiência energética ou “Fazer mais com menos” (COM(2005)0265).
3  Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativa ao 
desempenho energético dos edifícios.
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