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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. susține că investițiile realizate în energia din surse regenerabile și exploatarea acestora vor 
promova dezvoltarea economică, inovarea și creșterea durabilă în regiunile Uniunii 
Europene și, în plus, vor crea noi locuri de muncă;

2. consideră că politica regională a UE are de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o creștere și mai accentuată a ratei de finanțare în 
perioada următoare; 

3. susține că investițiile realizate cu fonduri din cadrul strategic comun ar trebui să-și aducă 
o importantă contribuție la elaborarea de soluții în vederea provocărilor cu care se 
confruntă energia din surse regenerabile; atrage atenția, de asemenea, asupra importanței 
investițiilor private, în primul rând europene, și a instrumentelor financiare novatoare; fără 
a neglija rolul programului Orizont 2020, subliniază, de asemenea, că proiectele de 
cercetare și dezvoltare care beneficiază de susținere în cadrul fondurilor structurale, în 
special cele realizate la nivel local, sunt esențiale pentru dezvoltarea sectorului european 
al energiei din surse regenerabile și pentru a face față provocărilor teritoriale specifice;  

4. subliniază, prin creșterea producției de energie din surse regenerabile, capacitatea de 
funcționare a infrastructurii energetice existente va fi pusă la încercare; evidențiază 
importanța pe care o prezintă atât finanțarea din fonduri publice, cât și cea din surse 
private în ceea ce privește investițiile în infrastructura energetică; consideră că, spre 
exemplu, mecanismul de asistență ELENA ar trebui să acorde un sprijin mai eficace 
proiectelor de investiții de anvergură din sectorul energiei din surse regenerabile și că s-ar 
putea apela la Programul Energia inteligentă - Europa pentru a se încuraja acceptarea 
energiei din surse regenerabile;  

5. subliniază importanța pe care o prezintă pentru economiile regionale autoaprovizionarea 
cu energie și rolul de primă importanță al surselor europene regenerabile de energie, 
inclusiv al surselor cu ritm lent de regenerare; subliniază că eforturile depuse pentru a 
înlocui energia fosilă și din import cu energie din surse regenerabile europene produsă la 
nivel local sunt importante pe termen lung în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia Europa 2020; 

6. consideră că, în materie de energie, strategiile durabile de la nivel local exercită un rol 
fundamental în ceea ce privește dezvoltarea regională și socială, întrucât cresc nivelul de 
participare al actorilor regionali la proiectele legate de energia din surse regenerabile; 
constată că statele membre și regiunile dispun de atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, din cauza diferențelor geografice, să se aplice 
în fiecare regiune aceeași politică în materie de energie din surse regenerabile; subliniază 
că bioenergia își poate aduce o contribuție importantă la încurajarea gestionării energiei, la 
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creșterea economică și la vitalitate, în special în regiunile slab populate și în zonele rurale;

7. susține că, în domeniul energiei din surse regenerabile, proiectele eficace nu ar trebui să se 
oprească la frontierele interne ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la cele externe; 
atrage atenția asupra importanței proiectelor transfrontaliere din domeniul energiei și 
apreciază că programele europene de cooperare regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate la maximum pentru a permite energiilor regenerabile să se lanseze în forță; 
subliniază, de asemenea, că cele mai bune practici în materie ar trebui comunicate și 
adoptate în cadrul programelor respective;

8. semnalează importanța determinantă a coerenței și perseverenței ca elemente-cheie ale 
politicii Uniunii Europene în materie de climă și energie; constată că este posibil ca 
obiectivele stabilite și cerințele impuse producției să nu fie, de fiecare dată, consecvente 
sub absolut toate aspectele; semnalează că, în cel mai rău caz, legislația prin care se 
limitează exploatarea energiei din surse regenerabile va îngreuna îndeplinirea obiectivelor, 
ceea ce poate avea efecte negative asupra economiilor regionale.


