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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 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 în toate sectoarele; amintește însă importanța fondurilor 
structurale și a Fondului de coeziune pentru dobândirea dimensiunii sociale a politicii 
energetice, în conformitate cu spiritul de solidaritate dintre statele membre consacrat în 
Tratatul de la Lisabona, și pentru combaterea sărăciei energetice din cele mai vulnerabile 
gospodării;

2. subliniază importanța politicii de coeziune și a resurselor financiare alocate acesteia 
pentru dezvoltarea deplină a infrastructurii și a rețelelor de transport de energie între 
statele membre și toate regiunile UE, inclusiv în regiunile ultraperiferice, în scopul 
finalizării și funcționării pieței energetice interne, al securității aprovizionării și al 
atingerii obiectivului de convergență între regiunile UE; 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;

3. consideră că este crucială posibilitatea de a utiliza fondurile structurale, Fondul de 
coeziune și alte instrumente financiare pentru a finanța eficiența energetică și utilizarea 
energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor; prin urmare, recomandă Comisiei și 
statelor membre să difuzeze informații clare și ușor accesibile privind instrumentele 
financiare, stimulentele, granturile și împrumuturile disponibile menite să susțină 
proiectele de eficiență energetică.


