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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici 
energetice europene
(2012/2099(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2010 intitulată „Energie 2020 -
Strategie pentru o energie competitivă, durabilă și sigură” (COM(2010)0639),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 decembrie 2011 intitulată „Perspectiva 
energetică 2050” (COM(2011)0885),

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE 
(COM(2011)0370),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie (A7-0000/2012),

A. întrucât obiectivele comune ale politicii energetice europene sunt securitatea 
aprovizionării, sustenabilitatea și competitivitatea;

B. întrucât obiectivul comun al politicii de coeziune a UE este coeziunea economică, socială 
și teritorială a regiunilor Europei realizabilă prin investiții în creșterea economică și locuri 
de muncă;

C. întrucât investițiile aferente politicii de coeziune în domeniul energiei ar putea contribui la 
concretizarea ambelor politici prin promovarea creșterii economice în regiunile 
subdezvoltate și a creării de locuri de muncă la nivel local și garantând securitatea 
aprovizionării cu energie în întreaga UE,

Abordare generală

1. subliniază, având în vedere efectele negative ale crizei în ceea ce privește accentuarea 
discrepanțelor locale și regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm al UE în favoarea 
coeziunii; consideră că proiectele europene în domeniul energiei ar putea contribui la 
dezvoltarea regională prin intermediul investițiilor în surse descentralizate de energie, în 
eficiența energetică și în alte măsuri care sprijină creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă;

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că programele aferente politicii de coeziune nu ar trebui 
considerate un înlocuitor al finanțării adecvate a propunerilor în domeniul politicii 
energetice europene; subliniază faptul că politica de coeziune poate sprijini acțiuni, cum ar 
fi măsurile privind eficiența energetică, în calitate de sursă suplimentară de finanțare, dar 
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numai atunci când programele respective promovează obiectivele politicii de coeziune;

3. consideră că regiunile Europei ar trebui să se poată axa pe sursele de energie care se 
potrivesc cel mai bine condițiilor locale, iar UE ar trebui să înceapă să măsoare obiectivele 
europene în materie de energie la scara UE; 

4. subliniază faptul că, din cauza obiectivelor UE în materie de schimbări climatice, 
evoluțiile prețurilor la energie ar putea să pună cetățenii din regiunile UE mai puțin 
dezvoltate într-o poziție deosebit de dezavantajoasă; solicită, prin urmare, ca acest aspect 
să fie avut în vedere în cadrul planificării referitoare la politica de coeziune;

Consolidarea capacităților

5. subliniază faptul că orice obiective viitoare în materie de energie ar trebui să se bazeze pe 
o distribuire echitabilă a sarcinilor între regiunile europene și ar trebui să le permită 
acestora să se dezvolte în viitor; crede cu tărie, prin urmare, că orice pachet financiar 
multianual trebuie să țină seama nu numai de obiectivele generale la nivelul Europei, ci și 
de capacitățile instituționale ale regiunilor din întreaga Europă;

6. evidențiază, în ceea ce privește proiectele la scară largă din domeniul energiei, posibilele 
deficiențe în materie de capacități ale diferitelor autorități regionale și locale, care ar putea 
îngreuna semnificativ punerea în aplicare; consideră, prin urmare, nu numai că JESSICA, 
ELENA și IEE-MLEI ar trebui consolidate, ci și că orice alocare de fonduri pentru energie 
în cadrul politicii de coeziune ar trebui revizuită până în anul 2018, în lumina ratei sale de 
absorbție;

7. subliniază, sprijinind în același timp noi instrumente financiare pentru proiectele din 
domeniul energiei, faptul că acestea ar trebui să vină în completarea subvențiilor directe și 
cofinanțării proiectelor din domeniul energiei și nu să le înlocuiască; atrage atenția statelor 
membre și Comisiei asupra faptului că persoanele, localitățile mici și mijlocii și 
comunitățile rurale ar trebui să fie eligibile pentru ajutor sub formă de finanțare directă 
pentru proiectele privind eficiența energetică și renovarea clădirilor, întrucât probabil că 
nu dispun de capacitatea administrativă de a folosi la maximum alte instrumente 
financiare;

Acorduri de parteneriat

8. observă faptul că, pentru ca proiectele să fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui consultate cu privire la acordurile de parteneriat, 
astfel încât să li se acorde posibilitatea reală de a influența obiectivele acestora, conținutul 
cheltuielilor și punerea lor în aplicare;

9. subliniază faptul că măsurile privind finanțarea politicii de coeziune ar trebui să asigure 
luarea în considerare pe deplin a caracteristicilor economice, sociale și teritoriale diferite 
ale regiunilor; 

10. consideră că, în timp ce cadrul strategic comun prevede alocarea generală pentru obiective 
specifice, delimitarea și alte obiective tematice, aceste măsuri ar trebui aplicate într-un 
mod flexibil în cadrul acordurilor de parteneriat, pentru a permite statelor membre să 
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urmeze trasee naționale individuale în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru anul 2020;

11. evidențiază necesitatea de a utiliza termenii de referință și definițiile cele mai ample cu 
putință în cadrul proiectelor din domeniul energiei prezentate pentru finanțare în cadrul 
politicii de coeziune;

Sugestii privind punerea în aplicare și politica

12. observă faptul că, în timp ce statele membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind clima, multe regiuni depind de combustibilii fosili; 
consideră, prin urmare, că nu ar trebui acceptate doar sursele de energie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, ci toate sursele de energie cu emisii reduse, cum ar fi gazele de șist, 
inclusiv cele cu caracter tranzitoriu;

13. sprijină utilizarea fondurilor aferente politicilor de coeziune și energetice pentru proiecte 
transfrontaliere cu țări terțe partenere; subliniază faptul că regiunile învecinate ar trebui 
incluse în sistemul UE pentru a se asigura dezvoltarea durabilă de ambele părți ale 
frontierei; subliniază faptul că o astfel de finanțare ar trebui să facă obiectul aplicării 
normelor pieței UE a energiei;

14. consideră că fondurile aferente politicii de coeziune ar trebui să fie disponibile pentru 
instruirea IMM-urilor și a persoanelor cu privire la sistemele naționale privind energia 
regenerabilă; constată că acest lucru este necesar în special în statele membre în care a fost 
adoptat un sistem de tipul „certificat de origine”;

15. sprijină revizuirea Regulamentului UE privind TVA (2006/112/CE), pentru a permite 
reducerea ratei TVA aplicate proiectelor regionale și locale care urmăresc sporirea 
eficienței energetice și achiziționării de produse care aparțin celei mai ridicate clase de 
eficiență energetică în temeiul Directivei 2010/30/UE;

16. consideră că este probabil ca excluderea din FEDER și din FC a proiectelor care ar putea 
face obiectul Directivei 2003/87/CE să aibă un efect disproporționat asupra regiunilor mai 
puțin dezvoltate și să întârzie tranziția acestora către stadiul de regiuni cu emisii reduse; 
solicită Comisiei să clarifice și să definească mai bine care sunt sectoarele energetice care 
nu ar fi eligibile pentru finanțare aferentă politicii de coeziune și să elimine această 
excludere din proiectele din regiunile de convergență;

Eficiența energetică, energiile regenerabile și infrastructura 

17. este de acord cu opinia conform căreia eficiența energetică este esențială pentru 
obiectivele UE în materie de energie și ar trebui promovată în primul rând în cadrul 
structurii de concentrare tematică; consideră că măsurile UE ar trebui să sprijine eficiența 
energetică atât în ceea ce privește consumul de energie, cât și producția de energie;

18. subliniază faptul că orice politică a UE în materie de energie necesită dezvoltarea unor 
rețele inteligente locale și regionale de distribuție și transport pentru energie electrică și 
gaz, precum și a unor instalații de depozitare a gazului; consideră că concentrarea tematică 
în ceea ce privește energia ar trebui să sprijine crearea sau renovarea rețelelor;
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19. constată nevoia de eficiență energetică și de dezvoltare a energiei regenerabile în zonele 
rurale; subliniază potențialul din ce în ce mai mare de economisire a energie în 
gospodăriile rurale, care ar putea necesita programe de finanțare inovatoare; sprijină 
măsurile pentru facilitarea accesului zonelor rurale la noi tehnologii;

20. ia notă de dezechilibrul în ceea ce privește utilizarea sustenabilă a resurselor dintre diferite 
state membre și consideră că ar trebui intensificate măsurile de sprijinire a utilizării 
eficiente a resurselor și a reciclării materialelor;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


