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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. salută abordarea generală de corelare a politicii de coeziune cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020 și cu inițiativele sale emblematice, pentru a obține o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și pentru a susține orientarea către o economie 
cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere energetic în toate sectoarele; 
amintește, de asemenea, de importanța fondurilor structurale și a Fondului de coeziune 
pentru realizarea acestor obiective pe termen scurt și lung, în conformitate cu spiritul de 
solidaritate dintre statele membre consacrat în Tratatul de la Lisabona, și pentru 
combaterea sărăciei energetice în regiunile mai slab dezvoltate din UE și în cele mai 
vulnerabile gospodării;

2. este de părere că obiectivul de cooperare teritorială europeană al politicii de coeziune și 
strategiile macroregionale pot spori șansele de cooperare în cazul proiectelor 
transfrontaliere în vederea realizării unor interconexiuni eficiente și inteligente între 
sursele de energie de la nivel local și regional și rețelele energetice extinse; accentuează, 
prin urmare, nevoia de cooperare eficientă la nivel regional pentru identificarea 
priorităților legate de infrastructura regională și pentru punerea în aplicare a proiectelor de 
interes comun; subliniază că este nevoie de o cooperare între municipalități și regiuni la 
nivel național și european, care poate să contribuie la eliminarea insulelor energetice, la 
definitivarea pieței interne a energiei și la realizarea proiectelor de infrastructură 
energetică; invită Comisia să înființeze un program de cooperare la nivelul UE bazat pe 
experiența legată de programul de înfrățire, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre 
regiunile cu o rată ridicată de absorbție și regiunile cu o rată scăzută de absorbție a 
fondurilor UE și pentru a înlesni diseminarea celor mai bune practici;

3. accentuează faptul că birocrația și lipsa de claritate procedurală au îngreunat accesarea 
fondurilor structurale și a Fondului de coeziune și au descurajat depunerea de cereri de 
către actorii care au cea mai mare nevoie de aceste fonduri; susține, prin urmare, 
simplificarea normelor și a procedurilor, eliminarea birocrației și creșterea flexibilității în 
ceea ce privește alocarea acestor fonduri atât la nivelul UE, cât și la nivel național; 
consideră că simplificarea va contribui la alocarea eficientă a fondurilor, la rate mai 
ridicate de absorbție, la mai puține erori și la perioade mai reduse de plată și va permite 
celor mai sărace state membre și regiuni să profite din plin de instrumentele financiare 
menite să reducă inegalitățile dintre state; consideră că este necesar să se ajungă la un 
echilibru între simplificare și stabilitatea normelor și a procedurilor;

4. subliniază că este necesar să se abordeze fragmentarea pieței energiei din UE, prin 
eliminarea obstacolelor și a blocajelor din cadrele legislative relevante și din sistemul de 
accesare a fondurilor publice și private pentru elaborarea și executarea proiectelor;

5. accentuează nevoia de a diferenția între obiectivele politicii de coeziune care contribuie la 
Strategia Europa 2020, pe de-o parte, și obiectivele mai largi ale UE în materie de politică 
energetică, pe de altă parte, acestea afectând și țările eligibile pentru acordarea fondurilor 
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de coeziune; subliniază faptul că fondurile de coeziune pot fi utilizate ca sursă 
suplimentară de finanțare pentru proiectele din domeniul energetic doar dacă proiectul în 
cauză contribuie la atingerea obiectivelor politicii de coeziune;

6. salută lansarea inițiativei „Orașe și comunități inteligente - Parteneriatul european pentru 
inovare” și invită partenerii relevanți implicați în procesele de planificare legate de 
dezvoltarea urbană durabilă să promoveze și să folosească mai bine beneficiile pe care 
inițiativele JESSICA și ELENA le pot aduce pentru investițiile într-o energie durabilă la 
nivel local, pentru a susține orașele și regiunile în ceea ce privește demararea unor 
proiecte de investiții viabile în domeniul eficienței energetice, al utilizării surselor de 
energie nepoluante și regenerabile, precum și al transportului urban sustenabil;

7. subliniază importanța politicii de coeziune și a resurselor financiare alocate acesteia 
pentru dezvoltarea deplină a infrastructurii și a rețelelor de stocare și transport de energie 
(având în vedere mai ales rețele inteligente și distribuția) între statele membre și toate 
regiunile UE, inclusiv în regiunile ultraperiferice, în scopul definitivării și al funcționării 
pieței interne a energiei, al unei aprovizionări accesibile, sigure și sustenabile cu energie și 
al atingerii obiectivului de convergență între regiunile UE, ținând seama de nevoile 
cetățenilor UE din fiecare stat membru; subliniază că nicio regiune din statele membre nu 
ar trebui să rămână izolată în afara rețelelor europene de gaze și energie electrică după 
2015 sau să fie conectată necorespunzător la rețelele energetice;

8. remarcă faptul că utilizarea fondurilor structurale și a Fondului de coeziune pentru 
programele care finanțează eficiența energetică și proiectele legate de energia din surse 
regenerabile au avut succes până în prezent și au contribuit la atingerea obiectivelor 
politicii UE;

9. consideră că este crucială posibilitatea de a utiliza fondurile structurale, Fondul de 
coeziune și alte instrumente financiare și de asistență pentru a finanța eficiența energetică 
și utilizarea energiei din surse regenerabile în special în sectorul locuințelor; invită, prin 
urmare, Comisia și statele membre să creeze mecanisme financiare inovatoare și să 
faciliteze folosirea fondurilor menționate anterior pentru finanțarea proiectelor din 
domeniul clădirilor eficiente din punct de vedere energetic și al producerii și transportului 
de energie, la nivel local și regional, prin introducerea de stimulente, granturi și 
împrumuturi și să difuzeze informații clare și ușor accesibile privind instrumentele 
financiare, stimulentele, granturile și împrumuturile disponibile menite să susțină 
proiectele de eficiență energetică; subliniază că, pentru a spori eficiența energetică a 
clădirilor noi și a celor existente și pentru a crește nivelul de utilizare a energiei din surse 
regenerabile, măsurile planificate în cadrul fondurilor structurale ar trebui să fie prezente 
și în programele operaționale regionale ale statelor membre, asigurând astfel adoptarea 
deciziilor finale la nivel regional;

10. subliniază importanța integrării dimensiunilor legate de energia din surse regenerabile și 
de eficiența energetică în strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă, 
pe care statele membre și regiunile vor trebui să le dezvolte pentru a accesa fondurile 
pentru inovare din cadrul viitoarei politici de coeziune; remarcă faptul că autoritățile 
locale și regionale și părțile interesate joacă un rol-cheie în introducerea celor mai 
necesare inovații în sectorul energetic, dacă se așteaptă ca UE să își îndeplinească 
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obiectivele în materie de energie provenită din resurse regenerabile și de eficiență 
energetică;

11. accentuează faptul că politica de coeziune și fondurile alocate acesteia ar trebui să fie 
distribuite mai eficient, pe baza principiilor proporționalității, rentabilității și răspunderii; 
susține, prin urmare, utilizarea instrumentelor financiare ca levier pentru investițiile din 
sectorul privat, în special în ceea ce privește proiectele de amploare privind infrastructura 
energetică, eficiența energetică și energia din surse regenerabile;

12. subliniază importanța revizuirii regulate a alocării fondurilor de coeziune pentru proiectele 
din domeniul energetic, pentru a spori rata de absorbție și pentru a canaliza fondurile către 
programe cu o rată de absorbție, o valoare adăugată și o eficacitate dovedite;

13. subliniază avantajul important pe care îl reprezintă utilizarea fondurilor structurale și a 
Fondului de coeziune pentru punerea în aplicare a rețelelor de informații și comunicații 
necesare pentru dezvoltarea unei rețele energetice inteligente sigure și robuste a UE;

14. este de acord cu Comisia în ceea ce privește încurajarea și intensificarea utilizării 
instrumentelor financiare ca parte a politicii de coeziune, având în vedere actualul deficit 
financiar și nevoile financiare ale UE pentru a finaliza Strategia Europa 2020; consideră 
că aceste instrumente pot acorda asistență eficientă și efectivă pentru investițiile în 
proiecte cu o posibilă viabilitate economică și pot avea un efect de levier prin mobilizarea 
de co-investiții suplimentare publice sau private, pentru a aborda disfuncționalitățile pieței 
din sectorul energetic, reducând, totodată, la minimum denaturarea piețelor; consideră că 
instrumentele financiare ar trebui adaptate la nevoile specifice ale regiunilor și ale 
beneficiarilor vizați, îmbunătățind astfel în mod semnificativ accesul la fonduri pentru o 
gamă largă de actori socioeconomici de la nivel local;

15. subliniază importanța creșterii capacității administrative, dar fără creșterea sarcinii 
administrative, în statele membre, la nivel regional și local, precum și în rândul părților 
interesate, pentru a folosi pe deplin și în mod eficient fondurile care vor fi alocate 
proiectelor din domeniul energetic (inclusiv în domeniul eficienței energetice și al energiei 
din surse regenerabile) în cadrul politicii de coeziune, pentru a depăși obstacolele din 
calea sinergiilor eficiente dintre fondurile structurale și alte fonduri și pentru a veni în 
sprijinul elaborării și punerii eficiente în aplicare a politicilor; invită statele membre să 
depună în continuare eforturi pentru a atrage și a păstra personal calificat care să 
gestioneze fondurile UE;

16. salută noua propunere privind mecanismul „Conectarea Europei” ca instrument 
suplimentar și complementar politicii de coeziune, care vizează abordarea nevoii 
deosebite de investiții în modernizarea și extinderea infrastructurii energetice a Europei, 
contribuind astfel la obiectivele Strategiei Europa 2020; îndeamnă Comisia să crească la 
maximum gradul de coordonare dintre fondurile structurale și Fondul de coeziune, pe de-o 
parte, și mecanismul „Conectarea Europei”, pe de altă parte.
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