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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. subliniază că măsurile de economisire a energiei reprezintă o modalitate rentabilă de a 
crește siguranța aprovizionării și de a reduce emisiile de CO2; este îngrijorat în legătură cu 
nivelul scăzut, în unele state membre, al finanțărilor din fondurile FEDER destinate pentru 
măsurile de eficiență energetică; îndeamnă statele membre să acorde prioritate eficienței 
energetice în cadrul programelor lor operaționale și invită Comisia și autoritățile naționale 
să găsească modalități prin care să faciliteze utilizarea fondurilor structurale pentru măsuri 
privind eficiența energetică, de exemplu pentru a asigura o mai bună circulație a 
informațiilor către nivelul local sau pentru a înființa ghișee unice;

2. recunoaște că unul dintre cele mai mari obstacole în calea realizării economiilor de 
energie la nivel local și regional îl reprezintă necesitatea investițiilor în avans; este 
convins că orice măsură luată la nivelul UE ar trebui să țină seama în mod corespunzător 
de implicațiile asupra municipalităților și regiunilor, precum și de restricțiile bugetare ale 
acestora;

3. subliniază că un element esențial pentru realizarea potențialului UE de economisire a 
energiei îl reprezintă punerea în aplicare rapidă și corectă a legislației UE de către statele 
membre în domenii precum performanța energetică a clădirilor, etichetarea energetică și 
proiectarea ecologică; invită Comisia să sprijine activ și să monitorizeze procesul de 
punere în aplicare;

4. constată că există diferite bariere la nivel local și regional, în special în sectorul 
rezidențial, ca urmare a costurilor financiare și a perioadelor de amortizare îndelungate, a 
stimulentelor diferite pentru chiriași și proprietari sau a negocierilor complexe în clădirile 
cu mai multe apartamente; solicită găsirea unor soluții inovatoare pentru eliminarea 
acestor bariere, cum ar fi planuri de renovare a cartierelor, stimulente financiare și 
asistență tehnică;

5. sprijină o abordare descentralizată, pe mai multe niveluri, a politicii energetice și a 
eficienței energetice, inclusiv Pactul primarilor și inițiativa „Proiecte urbane inteligente”; 
subliniază importanța abordării de la bază la vârf a politicii energetice a UE referitoare la 
orașe și regiuni, care vizează promovarea de investiții nepoluante, eficiente din punct de 
vedere energetic; subliniază că alinierea viitoarei politici de coeziune la strategia Europa 
2020 ar reprezenta un mecanism de aplicare esențial care ar conduce la o creștere 
inteligentă și durabilă în statele membre și în regiuni.


