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SUGESTII

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

1. Salută Concluziile Consiliului European din 9 martie şi în special decizia acestuia ca până 
la momentul încheierii unui acord post 2012 global şi comprehensiv, UE să facă un 
angajament independent ferm în ceea ce priveşte atingerea unei reduceri de cel puţin 20% 
a emisiilor de gaze cu efect de seră înspre anul 2020 comparativ cu 1990 ca şi obiectivele 
deosebit de ambiţioase privind eficienţa energetică, energiile regenerabile şi utilizarea 
biocarburanţilor;

2. Salută mai departe faptul că „Noua Politică Energetică a Europei” respectă pe deplin 
opţiunea statelor membre în ceea ce priveşte combinarea surselor de energie şi caracterul 
suveran al acestora faţă de sursele de energie primară, şi în acelaşi timp există spiritul de 
solidaritate în rândul statelor membre care sprijină politica, asigurând o abordare 
integrată faţă de schimbările climatice şi a necesităţii de promovare a durabilităţii 
mediului;

3. În contextul revizuirii anuale a Planurilor de acţiune privind energia, insistă asupra 
necesităţii ca Parlamentul European să fie informat anual asupra stadiului activităţii şi 
rezultatelor atinse în ceea ce priveşte politica UE privind energia şi schimbările climatice, 
anterior examinării anuale de către Consiliul European;

4. Îndeamnă Comisia să prezinte cât mai curând posibil directiva propusă de aceasta în ceea 
ce priveşte energiile regenerabile şi solicită acesteia să clarifice rolurile şi 
responsabilităţile regiunilor şi ale autorităţilor la nivel local în ceea ce priveşte
implementarea politicii;

5. Solicită statelor membre care nu au urmat încă această cale să procedeze rapid la 
implementarea Directivei privind performanţa energetică a clădirilor (2002/91/CE);

6. Solicită ulterior regiunilor şi autorităţilor locale să insiste în mod sistematic asupra 
necesităţii unor construcţii şi clădiri noi care să fie neutre din punct de vedere al emisiei
de bioxid de carbon şi să simplifice şi să urgenteze procedurile administrative necesare 
pentru dezvoltarea unor surse de energie regenerabilă;

7. Solicită statelor membre, regiunilor şi autorităţilor locale să se asigure asupra 
disponibilităţii pentru publicul larg a informaţiei privind promovarea aspectelor 
tehnologice ale generării electricităţii fotovoltaice ca şi în ceea ce priveşte informaţia de 
natură tehnică şi practică privind biocarburanţii, ca şi în ceea ce priveşte faptul că 
stimulentele de natură financiară sunt puse la dispoziţie de diverse autorităţi;

8. Solicită ca finanţarea să fie furnizată în cadrul politicii de coeziune teritorială cu scopul 
de a promova cooperarea transfrontalieră şi interregională de către autorităţile regionale, 
autorităţile locale şi ONG-urile, astfel încât să se promoveze o abordare integrată a 
politicii în domeniul energiei;
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9. Îndeamnă autorităţile regionale, autorităţile locale şi ONG-urile să valorifice finanţarea 
disponibilă în cadrul Programului Cadru 7 pentru promovarea tehnologiilor în domeniul 
energiei regenerabile şi a utilizării biocarburanţilor;

10. Consideră că provocările generate de schimbările climatice este necesar să fie privite ca o 
oportunitate de a investi în noile tehnologii cu scopul de a promova durabilitatea mediului 
şi pentru a creşte competitivitatea întreprinderilor şi, în plus, ca o oportunitate de realizare 
a pieţei interne a gazului natural şi electricităţii care să ducă la furnizarea mai sigură şi în 
condiţii de interconectare mai bune.
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