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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută existența unei legături puternice între noua politică de coeziune pentru 2007–2013 
și Agenda de la Lisabona; constată cu satisfacție că din cele 347 miliarde EUR rezervate 
politicii de coeziune, peste 65% sunt alocate cheltuielilor aferente Strategiei de la 
Lisabona, cum ar fi inovării, cercetării și capitalului uman;

2. salută faptul că statele membre au acordat prioritate investițiilor în cercetare și dezvoltare 
(C&D) și în inovare, acestea totalizând un cuantum de 86 miliarde EUR; subliniază 
importanța pentru inovare a dimensiunii regionale; salută faptul că mai mult de jumătate 
din cuantumul total va fi dirijat către îmbunătățirea capacității inovatoare a 
întreprinderilor;

3. își exprimă profunda preocuparea pentru faptul că suma alocată fondurilor rezervate 
acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și de îmbunătățire a eficienței energetice 
și a energiilor regenerabile este relativ limitată; este convins că sunt necesare mult mai 
multe investiții în acest sector; consideră că, având în vedere revizuirea la jumătatea 
perioadei a punerii în aplicare a fondurilor structurale, trebuie să se stabilească linii 
directoare UE solide și să se aloce resurse financiare majorate pentru a realiza aceste 
obiective și că cel puțin 5% din finanțarea prin fonduri structurale ar trebui utilizată 
pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor existente; în acest sens, invită 
Comisia să ia măsuri în urma concluziilor Consiliului Competitivitate din 9 și 10 
octombrie 2008 referitoare la eficiența energetică; subliniază rolul esențial și potențialul 
de dezvoltare pe care îl prezintă energia din surse regenerabile pentru regiunile UE, atât 
din punctul de vedere al creării de locuri de muncă, cât și al contribuției la dezvoltarea 
locală durabilă; invită Comisia să ia în considerare toate posibilitățile de finanțare a 
construcției de până la 12 centrale demonstrative de captare și stocare a carbonului până 
în 2015 și să își prezinte la timp propunerile;

4. consideră că resursele financiare alocate rețelelor energetice transeuropene, vitale pentru 
realizarea pieței interne a energiei, sunt insuficiente;

5. consideră că politica industrială trebuie să fie sprijinită prin intermediul fondurilor 
structurale pentru a spori competitivitatea statelor membre și a UE; prin urmare, sprijină 
prioritatea deblocării potențialului comercial, în special cel al IMM-urilor, în cadrul 
politicii de coeziune;

6. subliniază necesitatea de a lua în considerare nevoile specifice ale noilor state membre de 
a investi în dezvoltarea infrastructurii de bază ca o condiție prealabilă pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei de la Lisabona;

7. consideră că dezvoltarea unor poli ai concurenței în cadrul fondurilor structurale este 
esențială, întrucât aceștia dispun de un potențial important atât pentru crearea de locuri de 
muncă bine plătite și pentru generarea creșterii economice, cât și pentru reducerea 
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presiunii impuse conurbațiilor mari; în acest sens, salută continuarea programului 
URBAN, fiind de părere că sunt necesare revitalizarea zonelor urbane și reabilitarea 
infrastructurii urbane învechite;

8. subliniază importanța consolidării capacității de cooperare și de absorbție eficace a 
fondurilor disponibile, prin toate mijloacele existente, precum schimburi de bună 
practică, campanii de informare, acțiuni comune, schimburi de noi tehnologii, dezvoltarea 
parteneriatelor, acest lucru contribuind la implementarea eficientă a programelor de 
cooperare aflate în derulare, în special la sporirea capacității de absorbție a noilor state 
membre;

9. afirmă importanța formulării și aplicării de programe speciale în regiunile în care 
predomină activități industriale aflate în declin pentru sprijinirea inițiativelor de 
restructurare economică și care să conducă la creșterea semnificativă a ponderii sectorului 
terțiar al economiei;

10. subliniază necesitatea focalizării politicii de coeziune și în zonele rurale, considerând că 
doar printr-o dezvoltare echilibrată urban - rural poate fi atinsă coeziunea teritorială;

11. consideră că problema demografică reprezintă o provocare cheie pentru statele membre, 
în contextul procesului de scădere și îmbătrânire demografică cu care se confruntă marea 
majoritate a acestora și subliniază că acest aspect nu este abordat în mod suficient în 
comunicarea Comisiei (COM(2008)0301);

12. consideră că transparența în procesul de acordare a fondurilor, alături de simplificarea 
administrativă și facilitarea în acest fel a accesului potențialilor beneficiari de fonduri la 
informație, reprezintă premize foarte importante în vederea atingerii obiectivului general 
al politicii de coeziune;
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