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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 

energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. reamintește că articolul 8 din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) prevede 

că „obiectivele fondurilor ESI sunt urmărite în concordanță cu principiul dezvoltării 

durabile”, cu obiectivul UE de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și cu 

angajamentele asumate prin Acordul de la Paris; subliniază, în această privință, 

necesitatea unei mai mari coerențe între politicile sectoriale și politicile de finanțare ale 

UE; îndeamnă Comisia și statele membre să implice orașele, regiunile și societatea 

civilă, acordându-le un rol activ în elaborarea și aplicarea de măsuri specifice; 

2. reamintește că acordurile de parteneriat și programele care intră sub incidența RDC au 

scopul de a promova utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, precum și principiile orizontale ale parteneriatului, guvernanței pe 

mai multe niveluri, nediscriminării și egalității de gen; 

3. reamintește că fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) oferă 

oportunități importante de inovare în domeniul energiei și de introducere a acesteia pe 

piață, putând juca în acest fel un rol important în tranziția energetică a Europei; salută 

intenția Comisiei de a introduce instrumente financiare specifice pentru a obține un 

echilibru adecvat între granturi și instrumente financiare și subliniază că parteneriatele 

de tip public-privat (PPP) și întreprinderile comune în domeniul cercetării, dezvoltării și 

inovării ar putea încuraja investițiile sectorului privat în energia curată; accentuează că 

trebuie intensificat sprijinul în temeiul fondurilor ESI pentru regiuni și orașe în 

domeniul tranziției energetice; evidențiază, în special, faptul că sprijinul economic și 

resursele pentru realizarea unor programe locale de reabilitare energetică ar trebui 

majorate; îndeamnă statele membre și Comisia să pună capăt sprijinului direct sau 

indirect pentru subvențiile cu efect de distorsionare sau dăunătoare pentru mediu, cu 

scopul de a redirecționa fluxurile financiare către cercetarea în domeniul energiei 

curate; reamintește angajamentul din cadrul strategiei UE 2020 de a acorda prioritate 

eficienței energetice și inițiativelor bazate pe energie din surse regenerabile; 

4. constată progresele generale înregistrate în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 

2020 în ceea ce privește tranziția la energia din surse regenerabile; subliniază, cu toate 

acestea, că rezultatele variază în mod semnificativ între diferitele state membre; 

evidențiază faptul că sporirea investițiilor în proiecte științifice din domeniul energiei 

curate ar putea contribui atât la realizarea sarcinilor stabilite, cât și la producerea de 

rezultate concrete; reamintește că normele și obiectivele obligatorii pot răspunde 

preocupărilor legate de schimbările climatice și mediu, asigura securitatea sustenabilă a 

aprovizionării și menține avantajul concurențial al Europei în domeniul tehnologiilor 

energetice favorabile climei; subliniază că majoritatea tehnologiilor din domeniul 

energiei curate folosite în prezent (de exemplu, energia eoliană sau solară) depind în 

mare măsură de factori naturali variabili care pot compromite stabilitatea aprovizionării 

cu energie în diferite regiuni sau chiar state membre și, prin urmare, solicită să se acorde 

o atenție adecvată interconectivității rețelelor de energie electrică, echilibrării rezervei 

de energie, stocării și altor măsuri necesare pentru a avea o piață comună a energiei 
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complet funcțională; solicită ca investițiile, atât în cercetare, cât și în proiecte 

inovatoare, să se concentreze în special asupra cooperativelor din domeniul energiei din 

surse regenerabile, a inițiativelor de descentralizare și producție proprie de energie din 

surse regenerabile și a acțiunilor inovatoare ale IMM-urilor; evidențiază, de asemenea, 

importanța menținerii echilibrului teritorial în UE și oferirii de sprijin mai amplu 

regiunilor și orașelor mai puțin dezvoltate în acest sens; 

5. consideră că abordarea bazată pe specializare inteligentă (care are ca rezultat peste 120 

de strategii de cercetare și inovare pentru specializarea inteligentă), astfel cum este 

stabilită de politica de coeziune reformată pentru perioada 2014-2020, ar trebui 

dezvoltată în continuare; încurajează, de asemenea, în acest context, instituirea de 

parteneriate interregionale, inclusiv în domeniul energiei, punându-se mai ales accentul 

pe proiectele de cooperare transfrontalieră; subliniază necesitatea îmbunătățirii 

informării beneficiarilor la nivel local și regional pentru a asigura o cât mai mare 

implicare a întreprinderilor mici și mijlocii active în domeniu, a tinerilor antreprenori, 

dar și cooperarea cu mediul academic pentru o implementare cât mai rapidă a soluțiilor 

inovatoare; subliniază că este necesară o politică de coeziune continuă și consolidată 

pentru perioada de după 2020, dacă se dorește atingerea obiectivelor UE în materie de 

energie curată; 

6. accentuează condițiile speciale și posibilitățile oferite de anumite teritorii, cum ar fi 

regiunile ultraperiferice, în ceea ce privește inovarea în domeniul energiei curate; 

subliniază, în acest context, faptul că este nevoie de sprijin suplimentar pentru regiunile 

mai puțin dezvoltate, îndepărtate și rurale, pentru a asigura convergența energetică în 

toate regiunile UE; 

7. insistă asupra importanței unei abordări ascendente, multidisciplinare și neutre din punct 

de vedere tehnologic, care să implice toate părțile interesate relevante – autoritățile 

locale, regionale și naționale, universități și IMM-uri – pentru a stimula cercetarea, 

dezvoltarea și inovarea, atât în ceea ce privește tehnologia, cât și parteneriatele sub 

egida Consiliului european pentru inovare, care pot contribui cu produse inovatoare, în 

special prin măsurile de stimulare a start-up-urilor și de extindere a acestora; subliniază 

că, pentru a asigura succesul tranziției energetice, autoritățile regionale și locale și 

părțile interesate, inclusiv cele mai mici, ar trebui să fie implicate în procesul de 

elaborare a politicilor de la început; 

8. este preocupat de varietatea și complexitatea instrumentelor financiare existente 

(Orizont 2020, fondurile ESI, Fondul european pentru dezvoltare durabilă, Fondul 

european pentru investiții strategice etc.), care ar putea fi utilizate ca un instrument 

suplimentar doar pentru acele sectoare în care s-au dovedit a fi mai adecvate decât 

granturile pentru atingerea obiectivelor politicii de coeziune și insistă să se facă eforturi 

pentru a simplifica și coordona aceste instrumente astfel încât autoritățile regionale și 

locale și promotorii de proiecte mici să aibă un acces facilitat la sursele de finanțare și 

astfel să contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială globală; accentuează 

faptul că aceste instrumente ar trebui să fie adaptate la necesitățile specifice diferitelor 

regiuni; evidențiază că, pentru a mări sinergiile și a atenua complementaritatea 

fondurilor UE, ar trebui dezvoltate în continuare mecanismul unic de consultanță și 

Portalul european pentru proiecte de investiții, cu scopul de a orienta potențialii 

investitori către instrumente de finanțare adecvate; subliniază că doar simplificarea și 
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sprijinirea instrumentelor financiare ale UE prin mobilizarea investițiilor private nu vor 

fi suficiente, și că finanțarea din fonduri publice ale UE va fi indispensabilă pentru a 

acoperi proiecte de infrastructură necesare și ambițioase, având în vedere dificultățile de 

accesare a instrumentelor financiare și complexitatea procedurilor, care au fost citate de 

către beneficiari drept obstacole esențiale; constată că nu ar trebui să existe niciun 

obiectiv obligatoriu pentru utilizarea instrumentelor financiare în politica de coeziune 

pentru perioada de după 2020; sprijină ideea creșterii cheltuielilor legate de climă în 

politica de coeziune de după 2020;  

9. subliniază că este nevoie de un cadru de reglementare stabil, sustenabil, transparent și 

previzibil pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare, cu o alocare tematică și geografică 

a resurselor și o diseminare mai directă a inovațiilor către cetățeni; consideră că statele 

membre joacă un rol esențial în tranziția energetică și insistă asupra necesității de a 

coordona acțiunile de cercetare și inovare având ca scop tranziția energetică la nivelul 

UE, pentru a atinge obiectivele UE în domeniul energiei; subliniază că este important să 

se investească mai multă energie în tranziția regiunilor mai puțin dezvoltate, astfel încât 

acestea să poată exploata potențialul energiei curate și economia circulară pentru a 

asigura coeziunea rapidă; încurajează statele membre să se alăture inițiativei Misiunea 

inovării și să majoreze cheltuielile pentru cercetare; consideră că planificarea viitoare a 

fondurilor ESI ar trebui să fie mai bine integrată în planurile naționale privind energia și 

clima pentru 2030; 

10. consideră că Agenda urbană a UE este un instrument important pentru implicarea 

orașelor și promovarea, de asemenea, a tranziției energetice în UE, și subliniază 

importanța stimulentelor pentru inovarea în domeniul eficienței energetice a clădirilor în 

vederea reducerii consumului de energie la minim în 2050; solicită o abordare flexibilă 

și adaptată în aplicarea agendei urbane, care să furnizeze stimulente și orientări pentru a 

se exploata complet potențialul orașelor; constată că regiunile și zonele urbane sunt cele 

mai potrivite pentru testarea și aplicarea unor soluții integrate în domeniul energiei, în 

legătură directă cu cetățenii; consideră că sinergiile dintre politicile UE ar trebui 

consolidate printr-o poziție unitară și coerentă a UE în ceea ce privește măsurile 

antidumping, pentru a se asigura că industria prelucrătoare profită pe deplin de tranziția 

energetică; 

11. salută viitoarea revizuire a Directivei privind performanța energetică a clădirilor; 

solicită, cu toate acestea, statelor membre să lanseze alte inițiative menite să 

îmbunătățească condițiile pentru gospodăriile în situație de precaritate energetică; 

consideră că îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă o oportunitate pentru crearea 

de noi locuri de muncă, în special în sectorul construcțiilor; recomandă, prin urmare, 

promovarea bioeconomiei, în special în rândul tinerilor antreprenori activi în acest 

sector; 

12. subliniază necesitatea de a extinde Planul de investiții pentru Europa la finanțarea IMM-

urilor, în măsura posibilului, adaptându-l la cerințele acestora; 

13. consideră că cetățenii ar trebui să se afle în centrul tranziției energetice și că un sistem 

energetic mai descentralizat, orientat de jos în sus și centrat pe utilizator, în cadrul 

căruia consumatorii, comunitățile locale de energie, orașele și micile start-up-uri să 

poată participa și să poată stimula viitoarele evoluții și inovații, reprezintă un vector 
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pentru inovare; susține, așadar, eforturile de a sprijini și armoniza educația tehnologică 

a copiilor și tinerilor din UE; ia act de importanța capacităților administrative și a 

conștiinței civice în ceea ce privește scopurile finale și posibilitățile de implicare în 

tranziția către energia curată; 

14. accentuează importanța identificării și combaterii birocrației excesive și a practicilor 

comerciale neloiale, dat fiind impactul negativ al acestora în stadiile incipiente ale 

noilor tehnologii revoluționare; 

15. recunoaște rolul esențial al regiunilor și orașelor în ceea ce privește promovarea 

asumării responsabilității pentru tranziția energetică pe plan mondial și stimularea 

inovării climatice și energetice de la bază spre vârf; solicită aplicarea acelorași 

standarde de calitate a mediului pentru toate tehnologiile energetice care intră pe piața 

UE; își exprimă îngrijorarea cu privire la menținerea zonelor urbane verzi. 
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