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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. solicită statelor membre şi autorităţilor regionale şi locale să diversifice şi să 
descentralizeze producerea de energie;

2. subliniază dificultatea decuplării creşterii economice şi a consumului de energie, în 
special în regiunile care ţin de obiectivul „convergenţă”; solicită, în consecinţă, Comisiei 
şi statelor membre să studieze care sunt elementele care favorizează această decuplare şi 
care, în acest sens, ar putea încuraja schimbul de bune practici;

3. salută concluziile Consiliului European din 9 martie şi, în special, decizia acestuia de a 
stabili ca obiectiv un procent de 20% din energiile regenerabile din consumul energetic 
total al Uniunii Europene; solicită statelor membre să colaboreze în mod strâns cu 
autorităţile locale şi regionale la elaborarea şi la punerea în aplicare a planurilor naţionale 
destinate atingerii acestui obiectiv ambiţios;

4. remarcă din nou potenţialul ridicat de care dispun regiunile periferice şi ultra-periferice în 
ceea ce priveşte energiile regenerabile ca urmare a specificităţilor geografice şi climatice a 
acestora; solicită în mod insistent exploatarea la maximum a acestei situaţii, care poate 
genera un potenţial extraordinar;

5. constată potenţialul ridicat al producerii de energie din biomasă, ceea ce, printre altele, 
poate contribui la crearea unor numeroase locuri de muncă în zonele rurale;

6. consideră că Uniunea Europeană ocupă o poziţie proeminentă la nivel mondial privind 
tehnologiile energetice proprii, eficiente şi echilibrate în carbon, ceea ce poate reprezenta 
un factor cheie pentru dezvoltarea regională, şi solicită în mod insistent statelor membre şi 
autorităţilor regionale şi locale să încurajeze investiţiile în aceste tehnologii;

7. îndeamnă Comisia, statele membre, regiunile şi alţi interlocutori vizaţi să utilizeze în mod 
eficient posibilităţile pe care le oferă politica de coeziune şi să investească în noile 
tehnologii energetice, utilizând atât energiile regenerabile, cât şi combustibilii fosili 
durabili (centrale „cu emisii zero”);

8. consideră că este esenţial să se investească în tehnologii energetice durabile pentru 
atingerea obiectivelor stabilite de agenda de la Lisabona, şi se declară în favoarea utilizării 
fondurilor structurale pentru finanţarea proiectelor de asemenea natură;

9. regretă inexistenţa, la nivel regional, a unor informaţii mai detaliate şi mai precise privind 
consumul, preţurile şi producerea de energie; solicită Comisiei şi statelor membre să 
coopereze pentru elaborarea, la nivel european, a unui studiu care să furnizeze aceste 
informaţii;

10. solicită în mod insistent Comisiei să evalueze impactul teritorial al propunerilor sale în 
domeniul politicii energetice şi să pună rezultatele la dispoziţia statelor membre;
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11. reafirmă provenienţa cărbunelui din rezerve deosebit de dispersate la nivel mondial şi 
existenţa unor asemenea rezerve în Uniunea Europeană, ceea ce garantează 
aprovizionarea; în consecinţă salută propunerea Comisiei de a investi în proiecte destinate 
prezentării de soluţii tehnologice integrate privind cărbunele curat, care vor utiliza 
capturarea şi stocarea CO2, pentru asigurarea viabilităţii comerciale a acestor tehnologii, 
care vor produce electricitate pe bază de cărbune durabil;

12. constată că, în Uniunea Europeană, o treime din instalaţiile care funcţionează cu cărbune 
vor atinge sfârşitul duratei de funcţionare tehnică anterior tehnologiilor aşa-numite „de 
utilizare durabilă de cărbune” şi nu sunt viabile din punct de vedere comercial, şi solicită 
ca noile centrale energetice pe bază de combustibili fosili să poată beneficia de ajutoare 
naţionale şi comunitare (fondurile structurale);

13. solicită imperios statelor membre să furnizeze tot atâtea mijloace financiare pentru RDI ca 
şi cele furnizate pentru proiectele-pilot destinate dezvoltării tehnologiilor pe bază de 
cărbune curat.


