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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona și cu cele mai 
bune practici utilizate până acum, politica de coeziune ar trebui să rămână independentă, 
iar principiile și bazele sale curente nu ar trebui să fie modificate prin dispersarea 
sectorială a resurselor politicii regionale; subliniază că politica de coeziune și proiectele 
din cadrul acesteia trebuie să fie mai bine legate de prioritățile stabilite în Strategia UE 
2020; subliniază nevoia de a stabili obiective clare, de a evalua dacă obiectivele au fost 
atinse sau nu, de a arăta flexibilitate în procesul de revizuire a programelor operaționale și 
de realocare a fondurilor de la un program la altul și de a atribui competențe clare fiecărui 
nivel de administrare;

2. subliniază că fondurile politicii de coeziune ar trebui să folosească la dezvoltarea durabilă 
a UE în ansamblu, în special asigurând o mai bună utilizare a potențialului regiunilor și 
subregiunilor al căror PIB se situează sub media UE și promovând coeziunea economică 
și socială în vederea luării de măsuri care să reducă inegalitățile regionale și să promoveze 
o convergență reală;  subliniază faptul că politica de coeziune este un instrument 
important pentru realizarea obiectivului 20-20-20 pentru 2020 și pentru stabilirea unei 
strategii coerente care să permită dezvoltarea, pe termen mediu și lung, a unei economii 
europene cu eficiență energetică maximă și un nivel scăzut de emisii de CO2, precum și 
pentru abordarea chestiunilor legate de securitatea energetică și a potențialului de creare 
de locuri de muncă în cadrul pieței unice; constată că investițiile în proiectele de eficiență 
energetică, în proiectele de infrastructură energetică și în proiectele de energie 
regenerabilă, precum și în dezvoltarea rețelei de bandă largă și în utilizarea TIC în sectorul 
public și în cel industrial nu progresează conform previziunilor;

3. subliniază că politica de coeziune nu joacă un rol suficient de eficace pentru stimularea 
investițiilor în infrastructura de adaptare la schimbările climatice, cum ar fi structurile de 
apărare împotriva inundațiilor;

4. solicită stabilirea unei legături între alocarea subvențiilor și rezultatele obținute anterior; 
solicită, de asemenea, posibilități crescute pentru Curtea de Conturi și pentru OLAF de a 
demara proceduri de recuperare a fondurilor europene în cazul în care statele membre le 
utilizează necorespunzător, precum și eliminarea sarcinilor administrative inutile, mai 
multă flexibilitate în gestionarea proiectelor și controale sincronizate pentru a simplifica 
aceste controale și a evita confuziile și interpretările eronate pe care le creează adesea 
actualele practici administrative;

5. solicită Comisiei să stabilească care sunt obstacolele în calea utilizării unui procentaj mai 
mare al acestor fonduri în domeniul energiei și să prezinte măsuri suplimentare pentru 
remedierea acestei situații; este de opinie, totuși, că măsurile prezentate nu pot modifica 
bazele actuale ale politicii de coeziune și conduc la dispersarea sectorială a fondurilor;

6. solicită Comisiei și autorităților naționale să îmbunătățească legătura dintre fondurile de 
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coeziune și programul-cadru de cercetare; subliniază că fondurile de coeziune ar trebui 
utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare, astfel încât cercetarea să poată 
atinge nivelul necesar de excelență pentru a avea acces la fondurile care îi sunt destinate; 
solicită stabilirea unui flux de informații îmbunătățit între fondurile de coeziune și 
programele de cercetare pentru proiectele cu mare potențial care ar necesita acces la 
facilități mai bune în vederea desfășurării lor cu succes;

7. în lumina revizuirii politicii de coeziune și a perspectivelor financiare ale UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de energie devine în mod automat, în cazul în care 
acest lucru este posibil, o condiție ce trebuie îndeplinită pentru a putea beneficia de 
fonduri structurale și de coeziune și să aloce o proporție mai mare a fondurilor atât 
proiectelor de eficiență energetică (cum ar fi cele care vizează creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, a generării de energie sau a transmisiei), cât și proiectelor privind 
energiile regenerabile descentralizate și privind cogenerarea; subliniază că acest principiu 
nu trebuie să discrimineze proiectele care nu au nicio legătură sau conexiune cu aspecte de 
eficiență energetică și nu trebuie să sporească birocrația pentru beneficiarii fondurilor 
structurale și de coeziune;

8. își exprimă convingerea că sectorul locuințelor poate contribui la stimularea dezvoltării 
regionale prin consolidarea activităților economice bazate pe inovarea tehnologică în 
domeniul energiei și al reabilitării urbane și prin întărirea coeziunii sociale în zonele 
vizate; solicită Comisiei să lanseze până în iunie 2011 o inițiativă europeană în domeniul 
clădirilor care să susțină și să realizeze în UE clădiri cu consum zero de energie până în 
2050;

9. solicită Comisiei și statelor membre să utilizeze oportunitatea revizuirii la mijloc de 
termen a perspectivelor financiare 2007-2013 și a politicii de coeziune pentru a asigura 
creșterea absorbției fondurilor europene în perioada 2011-2013;

10. recunoaște că utilizarea eficientă a resurselor generează multe avantaje sociale și 
economice, în special crearea de locuri de muncă care nu sunt delocalizabile, atât în 
zonele rurale, cât și în cele urbane, mai ales în cazul IMM-urilor;

11. recunoaște faptul că resursele pot fi utilizate mai bine și că pot fi obținute beneficii sociale 
prin alocarea fondurilor destinate politicii de coeziune de o manieră care să încurajeze 
dezvoltarea la nivel regional și subregional în statele membre; consideră că o distribuție 
mai uniformă a fondurilor politicii de coeziune va elibera potențialul social local și 
resursele locale, creând astfel noi locuri de muncă;

12. solicită Comisiei, în lumina noului cadru financiar și a Strategiei UE 2020, să facă mai 
accesibilă pentru IMM-uri finanțarea acordată de UE pentru proiectele regionale, prin 
majorarea bugetelor alocate programelor specifice pentru IMM-uri, prin sprijinul acordat 
îmbunătățirii capacității de absorbție, precum și prin simplificarea procedurilor 
administrative; subliniază rolul IMM-urilor ca actori inovatori în economie și evidențiază 
nevoia de „a-i trezi pe inovatorii aflați în letargie”, ceea ce se traduce prin încurajarea 
IMM-urilor să se implice în proiecte inovatoare și să își cunoască mai bine propriul 
potențial;

13. subliniază importanța unui sector forestier competitiv în cadrul dezvoltării regionale, în 
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special în zonele rurale, unde acesta contribuie în mod semnificativ la creșterea 
economică, la crearea de locuri de muncă și la prosperitate;

14. subliniază rolul autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; consideră că cooperarea la nivel local dintre IMM-uri, rețele de afaceri, institute 
de cercetare, grupări de întreprinderi și autorități regionale ar trebui să fie îmbunătățită 
pentru a asigura identificarea mai rapidă a problemelor și nevoilor locale, a programelor 
regionale și a proiectelor posibile, sprijinind refacerea pieței muncii, dezvoltarea 
sectorului IMM-urilor, dezvoltarea cercetării și a inovației aplicate, precum și crearea de 
locuri de muncă calificate; solicită, prin urmare, să se aprofundeze cooperarea cu 
autoritățile locale și regionale pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune și să se ia 
în considerare avizul Comitetului Regiunilor privind „Contribuția politicii de coeziune la 
Strategia Europa 2020” la elaborarea politicii de coeziune pentru perspectivele financiare 
de după 2013;

15. salută în acest context inițiativele curente cum ar fi JASPERS (elaborare de proiecte), 
JEREMIE (capital, credite sau garanții) și JASMINE (instrumente de microcreditare) și 
îndeamnă Comisia să simplifice și să raționalizeze în continuare procesul de facilitare a 
participării IMM-urilor și de identificare a altor instrumente ale UE de inginerie 
financiară;

16. subliniază rolul important al învățământului și cercetării științifice pentru încurajarea 
inovației, în special în domeniul TIC și pentru promovarea eficienței energetice, precum și 
în legătură cu politica de coeziune și cu dezvoltarea economică durabilă în UE;

17. atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă statele membre la punerea în 
aplicare a directivelor UE privind reciclarea și gestionarea deșeurilor municipale și asupra 
faptul că reciclarea materialelor și a energiei oferă mijloace suplimentare pentru a obține 
resurse și crea locuri de muncă, în special la nivel regional și subregional;

18. ia act de dezvoltarea inegală a investițiilor în domeniul economiei digitale; solicită 
Comisiei și statelor membre să consolideze sprijinul acordat TIC, încurajând inovația, și 
să-și sporească eforturile de promovare a investițiilor în noi rețele de mare viteză, deschise 
și competitive, pentru ca accesul la internet să devină universal, reducându-se astfel 
decalajul digital dintre cetățenii europeni.
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