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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. Chama a atenção para o facto de haver diversos sectores susceptíveis de influírem na 
eficiência energética; sublinha que, só mediante a adopção de uma abordagem global e 
coordenada entre as políticas comunitárias e as políticas nacionais (por exemplo, nos 
domínios da coesão, da agricultura, dos transportes e do ambiente, entre outros), poderá
delinear-se uma estratégia portadora de visão a longo prazo, que assegure a coerência 
entre projectos e produza os melhores resultados;

2. Sublinha a relação existente entre a energia e a coesão territorial, tal como consta do Livro 
Verde sobre a Coesão Territorial, quer no que diz respeito a uma contribuição positiva das
medidas de eficiência energética para o desenvolvimento sustentável, quer no que toca a 
possíveis soluções a longo prazo para as regiões isoladas; exorta a Comissão a dar uma 
atenção acrescida a essas áreas, nomeadamente, as zonas montanhosas e as regiões 
ultraperiféricas, e a apresentar, com carácter de urgência, medidas concretas adequadas às 
suas características e condicionalismos específicos, visando a salvaguarda de uma maior 
eficiência energética;

3. Observa que, na maioria dos Estados-Membros, o financiamento atribuído a projectos
energéticos continua a ser insuficiente; para esse fim, incentiva os Estados-Membros e as 
regiões a recorrerem mais vezes aos Fundos Estruturais e a lançarem convites temáticos à 
apresentação de propostas sobre as prioridades relacionadas com a energia;

4. Encoraja, designadamente, os Estados-Membros e as regiões a utilizarem os Fundos 
Estruturais e a implantarem nos seus territórios redes temáticas no âmbito da Acção 
Concertada prevista no Programa de Trabalho «Energia Inteligente – Europa» de 2008, a 
fim de obterem informações sobre as práticas vigentes em outras regiões da UE no que diz 
respeito à utilização eficiente da energia e ao intercâmbio de "know-how" e de 
experiências neste domínio;

5. Solicita à Comissão que preveja critérios de prioridade no próximo período de
programação dos Fundos Estruturais, que permitam definir objectivos em termos de 
eficiência energética ou estabelecer tecnologias e medidas concretas para a poupança de 
energia, inclusive mediante o recurso a parcerias, em projectos como os da renovação de 
edifícios, a modernização das instalações de aquecimento urbano e a produção de calor e 
energia eléctrica;

6. Acentua o papel estratégico das administrações públicas da União Europeia, em particular 
a nível regional e local, na garantia do necessário apoio institucional às iniciativas de 
fomento da eficiência energética; recomenda o lançamento de campanhas de informação 
bem montadas, por exemplo, através da utilização de rótulos de eficiência energética
facilmente compreensíveis, bem como de acções de formação e iniciativas-piloto 
relacionadas com a energia, nos territórios sob a jurisdição dessas autoridades regionais e 
locais, com o objectivo de aumentar o grau de sensibilização dos cidadãos e de alterar os 
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comportamentos;

7. Considera que as administrações públicas, a todos os níveis, devem ser as primeiras a dar 
o exemplo, através da utilização de equipamentos eficientes do ponto de vista energético 
nas suas instalações, da inclusão de critérios de sustentabilidade nos contratos públicos de 
aquisição e do fomento de práticas de poupança de energia nas suas actividades 
quotidianas.
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