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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 la energie pentru toți cetățenii europeni;

2. subliniază necesitatea de a crea un echilibru între punerea în aplicare a obiectivelor legate 
de climă și 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 statelor membre și ale regiunilor lor; 

3. subliniază faptul că, în cadrul tuturor acțiunilor viitoare în domeniul energiei, sarcinile 
trebuie împărțite în mod echitabil între regiunile europene;

4. consideră că trebuie acordată o atenție deosebită regiunilor unde, în prezent, sursa 
predominantă de energie sunt cărbunii 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 vor fi necesare măsuri sociale suplimentare sprijinite de UE pentru ca 
populația din regiunile respective să accepte scenariile privind Perspectiva energetică 
2050;

5. 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;

6. subliniază că majoritatea scenariilor legate de Perspectiva energetică nu vor fi fezabile 
dacă nu sunt dezvoltate la nivel local și regional rețele inteligente de distribuție a 
electricității și a gazelor; consideră că, pe lângă proiectele transfrontaliere, Uniunea ar 
trebui să adopte măsuri pentru a sprijini crearea sau renovarea rețelelor locale și, mai ales, 
accesul consumatorilor protejați;

7. 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;

8. 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 
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energie în Europa;

9. 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; consideră că fiecare 
regiune europeană ar trebui să poată da curs unui plan individual adaptat situației și 
economiei sale, dezvoltând sursele de energie care pot duce la realizarea obiectivelor 
Perspectivei energetice 2050 în cel mai eficient mod posibil; prin urmare, solicită 
Comisiei să adopte strategia privind specializarea în materie de energie la nivel regional; 
consideră că, pe baza unei astfel de specializări, UE ar putea lua măsurile necesare pentru 
a măsura obiectivele energetice europene la nivelul Uniunii, și nu în funcție de obiectivele 
la nivel național;


