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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 COP21 a evidențiat rolul-cheie jucat de orașe și de regiuni în ceea ce 

privește tranziția energetică și contribuția lor în domeniul atenuării schimbărilor climatice; 

subliniază rolul esențial al politicii de coeziune în realizarea obiectivelor Directivei 

privind energia din surse regenerabile și ale uniunii energetice; 

2. consideră că trăsăturile specifice ale surselor regenerabile de energie și potențialul lor de a 

fi aplicate la mai multe niveluri și în numeroase sectoare de activitate și sisteme, de la cele 

mai mici la cele mai mari, transformă regiunile europene, orașele lor, precum și spațiile 

lor urbane, periurbane și rurale în niveluri centrale ale procesului de transformare în 

societăți verzi, cu emisii scăzute de CO2 și alți poluanți; constată că sursele regenerabile 

de energie de la nivel regional ar trebui exploatate mai eficient; subliniază că utilizarea 

mai intensă a surselor regenerabile de energie contribuie la realizarea obiectivului de a le 

face mai accesibile ca preț, precum și a celui de a crea mai multe locuri de muncă în 

sectorul ecologic; 

3. reamintește că dependența de unele surse neregenerabile de energie are, pe lângă impactul 

climatic, și implicații incontestabile la nivel geopolitic și în materie de securitate; 

4. consideră că FEDR și Fondul de coeziune pot contribui la realizarea obiectivelor stabilite 

prin Directiva 2009/28/CE și prin Cadrul pentru climat și energie 2030, precum și la 

finanțarea cercetării și inovării în ceea ce privește producția de energie din surse 

regenerabile, sprijinind, în același timp, crearea de locuri de muncă și creșterea 

economică; subliniază importanța concentrării tematice în politica de coeziune, care ar 

trebui să contribuie la direcționarea investițiilor către economia cu emisii reduse de dioxid 

de carbon, inclusiv către energia din surse regenerabile, în special având în vedere rolul 

major al obiectivului tematic „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon în toate sectoarele”; solicită statelor membre să-și intensifice eforturile și 

să utilizeze optim oportunitățile de finanțare în acest scop, subliniind în același timp 

oportunitățile de dezvoltare a întreprinderilor locale și de creare de locuri de muncă; 

reamintește dispozițiile comune ale FEDR și ale Fondului de coeziune care sprijină 

eligibilitatea proiectelor legate de eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de 

energie în gospodăriile private, clădirile publice și întreprinderi, și consideră că integrarea 

piețelor regionale de energie regenerabilă, care ar putea fi obținute prin intermediul acestei 

finanțări, ar reprezenta o contribuție importantă a politicii de coeziune în acest sens; 

5. reamintește importanța unei monitorizări atente și punctuale a utilizării fondurilor 

europene în efortul de a crește proporția energiei din surse regenerabile în cadrul mixului 

energetic, astfel încât să se poată realiza o bază de date care să permită atât evaluarea 

strategiilor viitoare, cât și trasabilitatea finanțărilor și măsurarea eficienței acestora; 

6. subliniază că Fondul de coeziune participă la finanțarea sistemelor de încălzire 

centralizată și salută utilizarea din ce în ce mai frecventă a energiei din surse regenerabile 

în acest sector, ca alternativă la combustibilii fosili; 
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7. consideră că este regretabil faptul că sprijinul pentru energia din surse regenerabile, care 

reprezenta 1,1 % din fondurile politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, a crescut 

la numai 1,4 % din aceste fonduri pentru perioada 2014-2020; constată, prin urmare, că 

fondurile politicii de coeziune pot face mai mult pentru a contribui la îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute în Directiva 2009/28/CE; 

8. constată că, în anumite state membre unde mai trebuie încă realizate mari eforturi pentru a 

se atinge obiectivele stabilite de directivă, mobilizarea fondurilor ESI pentru dezvoltarea 

energiilor din surse regenerabile rămâne relativ scăzută; încurajează autoritățile naționale, 

regionale și locale, în special din aceste state membre, să utilizeze la maximum potențialul 

fondurilor ESI și subliniază, în această privință, importanța planificării ascendente a 

măsurilor privind sursele de energie durabile și a schimburilor de bune practici; ia act de 

faptul că trebuie să se țină seama de nevoile, resursele și nivelurile de dezvoltare diferite 

ale statelor membre și regiunilor UE; 

9. încurajează statele membre să-și intensifice cooperarea pentru a-și realiza obiectivele, în 

special prin utilizarea mecanismelor de cooperare stabilite în Directiva privind energiile 

regenerabile; 

10. subliniază că regiunile ultraperiferice, precum și cele cu interconexiuni de infrastructură 

limitate sau inexistente la sistemele energetice („insule energetice”), pot să își propună 

drept obiectiv autonomia energetică și subliniază că obiectivul securității energetice poate 

fi realizat atât prin finanțare din fondurile ESI, cât și FEIS, astfel încât, ținându-se seama 

de resursele locale, potențialul energetic al regiunilor respective să fie utilizat la 

maximum; 

11. consideră că ar trebui să fie sprijinită cât mai mult, în toate regiunile UE, producția proprie 

de energie din surse regenerabile, începând cu clădirile publice, pentru a crește autonomia 

și, implicit, securitatea energetică în ansamblu; 

12. încurajează orașele și regiunile europene să intensifice măsurile deja luate sau concepute 

și să depună eforturi suplimentare pentru a asigura mijloace de transport ecologice, 

durabile, sigure, eficace și eficiente din punct de vedere energetic, care utilizează energie 

din surse regenerabile, întrucât progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivului 

unei proporții de 10 % de energii din surse regenerabile nu sunt pe deplin satisfăcătoare; 

consideră că realizarea de investiții în sisteme de puncte de reîncărcare cu electricitate 

gândite la scară regională ar trebui să fie de importanță prioritară pentru toate orașele și 

regiunile europene, în funcție de caracteristicile și nevoile specifice ale acestora, în scopul 

atingerii obiectivului unei mobilități urbane cât mai ecologice cu putință; solicită 

finanțarea investițiilor în mijloace de transport în comun ce funcționează pe bază de 

energie din surse regenerabile în toate statele membre, precum și acordarea de stimulente 

financiare suplimentare la nivel local și regional, pentru a favoriza interconectarea zonelor 

urbane și periurbane și promovarea unui nivel mai ridicat de autonomie, competitivitate, 

creștere economică, siguranță rutieră îmbunătățită și condiții mai bune de angajare a forței 

de muncă; 

13. solicită Comisiei să măsoare cantitativ, în funcție de fondurile ESI mobilizate în favoarea 

sectorului transporturilor (70 miliarde EUR), efectul real pe care aceste fonduri îl au 

asupra eforturilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor substanțe 

poluante, precum și asupra realizării de transferuri modale în sectorul transporturilor; 
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14. solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că Agenda urbană a UE acoperă 

ansamblul obiectivelor convenite de statele membre în temeiul Directivei 2009/28/CE, 

precum și al celor aprobate de Consiliu pentru 2030, care conțin o cerință flexibilă de 

reducere a emisiilor, permițând statelor membre să-și determine propriile scenarii eficiente 

din punctul de vedere al costurilor; 

15. solicită Comisiei ca, în cadrul noii directive care va stabili obiectivele pentru 2030 în 

cadrul de politici privind clima și energia, să elaboreze indicatori naționali de evaluare, în 

strânsă consultare cu statele membre și în funcție de caracteristicile lor regionale specifice, 

în vederea realizării obiectivelor UE în acest cadru; 

16. solicită Comisiei și Grupului BEI să-și intensifice eforturile de promovare a FEIS și a 

platformelor de investiții pentru componenta destinată infrastructurii și inovării, pentru a 

mobiliza investițiile în statele membre care prezintă un potențial ridicat în sectorul 

energiilor din surse regenerabile. 
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