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SUGESTII

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

1. salută Perspectiva energetică 2050 a Comisiei și obiectivul său de a asigura accesul 
echitabil și universal al tuturor cetățenilor europeni la o aprovizionare durabilă cu energie;

2. subliniază necesitatea de a concilia punerea în aplicare a obiectivelor legate de climă cu 
necesitatea de a asigura o creștere durabilă și competitivă și securitatea energetică în 
cadrul regiunilor; regretă profund faptul că, în acest sens, perspectiva energetică se 
bazează exclusiv pe scenarii concepute la nivelul întregii UE, fără a prezenta consecințele 
opțiunilor în materie de politici asupra fiecărui stat membru și fără a ține cont de 
specificitățile locale și regionale; consideră că implicarea lor în toate etapele și procedurile 
de punere în aplicare este esențială pentru menținerea și consolidarea coeziunii teritoriale;

3. sprijină recomandarea Grupului consultativ pentru Perspectiva energetică de a aborda în 
mod explicit și de a face cunoscute, în cadrul fiecărui scenariu, compromisurile și 
sinergiile posibile între reducerea emisiilor de dioxid de carbon, securitatea aprovizionării 
și competitivitate; 

4. încurajează cu fermitate ideea integrării concluziilor documentului de lucru al Comisiei 
intitulat „Regiunile în 2020 – o evaluare a viitoarelor provocări pentru regiunile UE” în 
ceea ce privește importanța luării în considerare, de asemenea, a potențialului regiunilor 
ultraperiferice și mai puțin dezvoltate în domeniul aprovizionării cu energie în viitor;

5. subliniază faptul că, în cadrul tuturor acțiunilor viitoare în domeniul energiei, sarcinile 
trebuie împărțite în mod echitabil între regiunile europene, ținând cont de situația specifică 
a fiecăreia dintre ele;

6. consideră că trebuie acordată atenție regiunilor unde cărbunii sunt în continuare sursa 
predominantă de energie și/sau unde producția de cărbune și producția de electricitate pe 
bază de cărbune reprezintă surse regionale vitale de ocupare a forței de muncă; consideră 
că statele membre trebuie să ia măsuri sociale suplimentare, sprijinite de măsuri ferme la 
nivelul UE, pentru ca piețele regionale ale muncii să se poată adapta la locurile de muncă 
ecologice și la cursurile de formare și pentru ca populația din regiunile respective să 
accepte scenariile privind Perspectiva energetică 2050; consideră că, în conformitate cu 
obiectivele pentru 2020, este necesară promovarea energiei din surse regenerabile și a 
economiilor de energie;

7. consideră că propunerile pentru Perspectiva energetică trebuie să fie sprijinite prin 
finanțarea corespunzătoare a programelor specifice și că politica de coeziune nu poate fi 
considerată un înlocuitor al finanțării în cauză; subliniază faptul că politica de coeziune 
poate veni în sprijinul anumitor domenii de acțiune, cum ar fi cel al eficienței energetice, 
ca sursă de sprijin financiar suplimentar, însă numai în cazul în care programele în cauză 
promovează obiective ale politicii de coeziune;
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8. subliniază că majoritatea scenariilor legate de Perspectiva energetică nu vor fi fezabile 
dacă nu există o conectivitate sporită și dacă nu sunt dezvoltate la nivel local și regional 
rețele inteligente de distribuție a electricității și a gazelor, precum și o producție de energie 
descentralizată și la scară mică; consideră că, pe lângă proiectele transfrontaliere, Uniunea 
ar trebui să adopte măsuri pentru a sprijini crearea sau renovarea acestor tipuri de 
infrastructuri energetice inteligente la nivel local și regional în toate regiunile europene;

9. consideră că, pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie, ar trebui acordată o 
atenție deosebită regiunilor de la frontierele externe ale Uniunii, prin sprijinirea creării de 
rețele și dezvoltării de noi infrastructuri energetice în cooperare cu țările vecine;

10. ia act de faptul că toate estimările legate de viitorul energiei, inclusiv Perspectiva 
energetică, se bazează pe ipoteze nesigure în ceea ce privește evoluțiile tehnologice și 
economice; prin urmare, subliniază că toate opțiunile și programele legate de politică, 
inclusiv de politica de coeziune, trebuie să fie revizuite și adaptate constant și trebuie să se 
bazeze pe ipoteze cât mai prudente posibil;

11. subliniază că actualul climat economic accentuează necesitatea de a adopta o abordare 
integrată în ceea ce privește chestiunile energetice, luând în considerare aspectele 
economice, de mediu și sociale ale acestora; consideră că, la desfășurarea activităților 
necesare pentru garantarea accesului pe termen mediu și lung al tuturor cetățenilor 
europeni la energie sigură, durabilă și accesibilă, este esențial să se aibă în vedere atât 
efectele secundare pozitive, cât și cele negative;

12. consideră că – întrucât, conform tuturor scenariilor legate de Perspectiva energetică, 
prețurile energiei vor crește în următorii ani – statele membre ar trebui să ajungă la un 
acord pentru a se asigura că creșterile prețurilor sunt proporționale cu diferitele niveluri 
ale veniturilor gospodăriilor în Europa și pentru a preveni sporirea cazurilor de penurie de 
energie în Europa;

13. ia act de faptul că, datorită diferențelor în ceea ce privește condițiile geografice, este 
imposibil să se aplice o politică energetică unitară în toate regiunile; fără a aduce atingere 
criteriilor pentru acțiunea comună și ținând seama de necesitatea de a respecta cadrul de 
politică al UE, consideră că fiecare regiune europeană ar trebui să poată da curs unui plan 
individual adaptat situației și economiei sale, dezvoltând sursele de energie durabile care 
pot duce la realizarea obiectivelor Perspectivei energetice 2050 în cel mai eficient mod 
posibil și reamintește că îndeosebi producția de energie din surse regenerabile are un rol-
cheie în ceea ce privește dezvoltarea și ocuparea forței de muncă, în zonele rurale sau în 
celelalte zone; prin urmare, solicită tuturor regiunilor să dezvolte și să pună în aplicare 
strategii energetice, precum și să analizeze ideea de a include energia în strategiile lor de 
cercetare și inovare în vederea unei specializări inteligente; consideră că, pe baza unei 
astfel de specializări, UE ar trebui să măsoare obiectivele energetice europene la nivelul 
Uniunii, și nu în funcție de obiectivele la nivel național;

14. regretă că Comisia nu a pus în aplicare recomandările pe care le-a formulat Grupul 
consultativ pentru Perspectiva energetică 2050, evaluat la nivel de omologi; solicită 
Comisiei să elaboreze o versiune actualizată a Perspectivei energetice care să țină cont de 
recomandările în cauză;
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15. reamintește că dimensiunea regională a provocării pe care o reprezintă energia este 
determinată, în mare parte, de opțiunile naționale în ceea ce privește mixul energetic și 
dezvoltarea infrastructurii energetice; subliniază, prin urmare, necesitatea ca UE să 
dezvolte o politică energetică comună veritabilă care să asigure funcționarea pieței interne 
și securitatea aprovizionării cu energie și care să poată fi aplicată în toate regiunile;

16. își exprimă sprijinul pentru încheierea unui acord global privind schimbările climatice, 
însă regretă faptul că Perspectiva nu conține niciun scenariu pentru cazul în care nu se 
ajunge la un astfel de acord; subliniază riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
pentru industria grea din Europa și efectul acesteia asupra dezvoltării regionale și a 
coeziunii sociale;

17. solicită Comisiei să prezinte o propunere cu privire la modalitatea de a crește eficiența 
introducerii surselor regenerabile de energie pe teritoriul UE și în regiunile sale, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, ceea ce ar permite introducerea unor tipuri specifice de energie 
din surse regenerabile în acele regiuni ale UE unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia electrică; consideră că, pe termen mediu, ar putea fi 
create grupuri de piață la nivel regional pentru energia din surse regenerabile.
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