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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 politica de coeziune este un instrument fundamental 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 o înaltă 
eficiență energetică și un nivel scăzut de emisii de CO2; constată că investițiile în 
proiectele de eficiență energetică și în proiectele de energie regenerabilă nu progresează 
conform previziunilor;

2. 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;

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de energie devine în mod automat o condiție ce 
trebuie îndeplinită pentru a putea beneficia de fonduri structurale și de coeziune și să aloce 
o proporție mai mare a fondurilor proiectelor de eficiență energetică și proiectelor privind 
energiile regenerabile descentralizate;

4. 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;

5. subliniază rolul important al TIC în promovarea eficienței energetice și al coeziunii 
sociale, economice și teritoriale a UE;

6. constată existența unei dezvoltări inegale 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 diferențele existente în acest domeniul între cetățenii europeni.


