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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută inițiativa emblematică privind utilizarea eficientă a resurselor, care trebuie să includă 
toate resursele Europei, inclusiv materiile prime cum ar fi combustibilii, minereurile și 
metalele, dar și resurse precum produsele alimentare, solul, apa, aerul și mediul natural;
subliniază faptul că politica în domeniu ar trebui să promoveze utilizarea sustenabilă a 
resurselor și să se concentreze pe investițiile în dezvoltarea durabilă a teritoriilor pentru a 
garanta o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă în Europa, ceea ce contribuie la securitatea 
aprovizionării cu energie, la transporturi mai eficiente din punct de vedere energetic, 
fructificând potențialul locurilor de muncă ecologice și competitivitatea întreprinderilor 
europene, îmbunătățind calitatea vieții pentru generațiile actuale și viitoare și asigurând 
solidaritatea între generații;

2. subliniază necesitatea de a concentra investițiile asupra eficienței energetice, a energiei din 
surse regenerabile, a eficienței energetice a clădirilor și a transporturilor nepoluante, precum 
și asupra infrastructurilor regionale pentru energie din surse regenerabile, în special în 
regiunile defavorizate; invită statele membre să consolideze contribuția fondurilor structurale 
la o creștere durabilă în cursul perioadei de programare actuale și solicită Comisiei să 
evalueze programele operaționale modificate într-o manieră rapidă și nebirocratică;

3. atrage atenția asupra faptului că, în ciuda eforturilor depuse de UE și de autoritățile 
naționale, regionale și locale, există încă importante disfuncționalități în ceea ce privește 
utilizarea în comun a resurselor; de asemenea, subliniază faptul că, pentru o crea o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, ar trebui puse în aplicare, la nivel local, 
regional, național și la nivelul UE, o mai bună coordonare și sinergii sporite între o serie 
amplă de domenii politice și diversele instrumente ale acestora, alături de schimbul de bune 
practici, în vederea asigurării eficienței acestora și a promovării unei strategii comune de 
utilizare a resurselor; subliniază faptul că politica regională dispune deja de o abordare 
coordonată și integrată; constată că există schimburi între anumite domenii politice și că este 
necesară încurajarea acestora, prin orientări clare și întemeiate pe date fiabile;

4. subliniază rolul esențial al politicii regionale în sprijinirea inițiativelor care au ca scop 
utilizarea eficientă a resurselor, în special în legătură cu eficiența energetică a clădirilor, 
investițiile în cercetare, inovarea și dezvoltarea durabilă, ca urmare a programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, a sistemului administrativ descentralizat și a încorporării 
priorităților UE pentru dezvoltarea durabilă care face ca aceasta să fie deosebit de adecvată 
pentru atingerea obiectivului utilizări mai eficiente a resurselor; în lumina dezbaterii 
referitoare la politici bazate pe rezultate, solicită ca programele și practicile să garanteze că 
utilizarea cea mai eficientă a resurselor reprezintă o preocupare esențială în cadrul politicii 
regionale și consideră că ar trebui să se țină seama de aceste priorități în cadrul viitoarei 
legislații în materie de politică regională, punându-se accentul pe proiectele care favorizează o 
utilizare eficientă a resurselor în Europa;
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5. atrage atenția supra importanței grupurilor de regiuni și de state membre care elaborează 
strategii comune de utilizare eficace a resurselor; subliniază, în acest context, rolul important 
pe care cooperarea teritorială europeană îl poate juca în asigurarea acestui tip de strategii 
coordonate, precum și nevoia urgentă de investiții în infrastructuri energetice și de mediu 
transfrontaliere pentru o mai bună protejare și circulație a resurselor; solicită, de asemenea, 
elaborarea unor strategii macroregionale axate mai ales pe protecția mediului, aprovizionarea 
cu energie și independența energetică;

6. subliniază faptul că utilizarea eficientă a resurselor ar trebui abordată la nivel regional și 
local, luând în considerare potențialul, dezavantajele și diferitele niveluri de dezvoltare ale 
regiunilor europene, iar autoritățile regionale și locale, precum și organizațiile societății civile, 
cetățenii și alte părți interesate ar trebui să fie implicate în mod direct în planificarea inițială și 
punerea în aplicare ulterioară a măsurilor relevante în temeiul principiului parteneriatului cu o 
finanțare adecvată în cadrul asistenței tehnice; această abordare, îmbinată cu o strategie de 
sensibilizare a publicului, ar avea ca rezultat un sentiment mai profund de responsabilitate și o 
mai bună însușire a obiectivelor legate de utilizarea eficientă a resurselor la toate nivelurile și 
a rolului său în combaterea schimbărilor climatice; subliniază că este necesar ca autoritățile 
locale și regionale să alinieze măsurile în materie de eficiență energetică la strategia UE 2020 
și să includă aceste măsuri în pactele teritoriale mai largi care acoperă toate inițiativele 
emblematice;

7. recomandă statelor membre să implice nivelurile subnaționale, inclusiv nivelul local, încă 
din fazele inițiale, în definirea priorităților, planificarea măsurilor și punerea lor în aplicare; de 
asemenea, recomandă efectuarea unei consultări a cetățenilor pentru a crea o platformă de 
dialog și informare, deoarece publicul va avea un rol-cheie în aplicarea acestor măsuri și va fi 
beneficiarul final al unei Europe eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;

8. subliniază importanța existenței unui set comun de indicatori în care vor permite evaluarea 
impactul integral al măsurilor adoptate la nivel sectorial și apreciază ca necesară implicarea 
Comisiei in stabilirea acestor indicatori; 

9. subliniază că factorii de decizie la nivel național și regional trebuie să fie pe deplin 
conștienți de importanța decuplării creșterii economice de utilizarea resurselor; invită fiecare 
stat membru și regiune să depună eforturi suplimentare pentru utilizarea eficientă a resurselor 
și să sprijine finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniu; subliniază, în acest context, că 
obiectivele trebuie să fie realizabile și accesibile și că acestea trebuie să fie legate de 
obiectivul pe termen lung și de calea ce trebuie urmată în acest sens;

10. consideră că transparența în ceea ce privește politica de coeziune și ciclul de programare 
al acesteia, repartizarea cheltuielilor și accesul la informații al potențialilor beneficiari ai 
fondurilor structurale reprezintă condiții indispensabile pentru realizarea obiectivelor globale 
ale politicii de coeziune; 

11. subliniază faptul că inovarea și cercetarea sunt necesare pentru a se ajunge la modele de 
producție și de consum mai durabile;

12. reamintește că FEDER trebuie să continue să îndeplinească obiectivele complementare 
privind utilizarea eficientă a resurselor și lupta împotriva sărăciei energetice;
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13. subliniază că atât întreprinzătorii, cât și consumatorii, au un rol important în crearea unei 
Europe eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;

14. subliniază necesitatea de a promova instrumentul de inginerie financiară JESSICA pentru 
infrastructurile energetice și proiectele legate de eficiența energetică în zonele urbane.
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