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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea sa de rezoluție:

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020; menționează că 
autoritățile regionale și locale joacă cel mai important rol în cadrul proceselor de 
autorizare, precum și în cadrul popularizării PIE;

2. subliniază importanța cooperării între regiunile din cadrul statelor membre și UE în 
vederea punerii în aplicare cu succes a PIE și consideră că strategiile macroregionale pot 
servi drept platforme de cooperare pentru proiectele transfrontaliere;

3. insistă asupra integrității politicii de coeziune și solicită Comisiei să nu creeze noi fonduri 
sectoriale, de exemplu pentru energie sau climă; încurajează Comisia să învețe din 
experiența anterioară în domeniul politicii de coeziune în stabilirea măsurilor în domeniul 
politicii energetice, în special cu privire la selecționarea proiectelor;

4. invită partenerii implicați să promoveze mai bine programul JESSICA și să folosească 
avantajele oferite de acesta infrastructurii energetice din zonele urbane; subliniază 
potențialul finanțării transfrontaliere în cazul în care statele vecine fac parte din cadrul 
IEVP;

5. constată că stimulentele din cadrul sistemelor naționale de reglementare sunt încă 
insuficiente, îndeosebi pentru proiectele inovatoare și care presupun un risc sporit, precum 
cele referitoare la rețelele inteligente; subliniază necesitatea adaptării cadrelor naționale de 
reglementare;

6. solicită Comisiei să garanteze că finanțarea investițiilor în infrastructură se bazează pe 
piață, cu condiția ca totuși interesul public – îndeosebi la nivel local și regional – să fie, de 
asemenea, protejat.


