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SUGGESTIONS

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 faptul că mai multe sectoare pot avea un impact asupra eficienței energetice; 
accentuează faptul că o strategie vizionară, pe termen lung, care să asigure coerența 
proiectelor și să aibă rezultate optime poate fi elaborată numai printr-o abordare globală 
și coordonată la nivelul politicilor comunitare și naționale (cum ar fi cele din domeniile: 
coeziune, agricultură, transport, mediu etc.);

2. subliniază relația dintre energie și coeziunea teritorială, așa cum a fost evidențiată în 
cadrul Cărții verzi, atât în ceea ce privește contribuția pozitivă a măsurilor pentru 
eficiență energetică la dezvoltarea durabilă, cât și posibilele soluții pe termen lung pentru 
regiunile izolate; invită Comisia să ia în considerare în cel mai înalt grad aceste zone, în 
special regiunile montane și regiunile ultraperiferice, și să propună de îndată măsuri 
concrete adaptate caracteristicilor și constrângerilor specifice ale acestora, în vederea 
asigurării unei eficiențe energetice sporite; 

3. constată faptul că finanțarea acordată proiectelor din domeniul energetic este încă 
insuficientă în majoritatea statelor membre; încurajează statele membre și regiunile să 
recurgă într-o mai mare măsură la fondurile structurale în acest scop și să organizeze 
cereri tematice de propuneri referitoare la prioritățile de ordin energetic; 

4. încurajează în mod deosebit statele membre și regiunile să recurgă la fondurile structurale 
pentru a crea rețele tematice pe teritoriul lor, în cadrul acțiunilor concertate prevăzute de 
programul de lucru „Energie inteligentă – Europa” pentru 2008, astfel încât să fie 
informate cu privire la practicile adoptate de alte regiuni din UE în ceea ce privește 
utilizarea eficientă a energiei și să facă schimb de cunoștințe și de experiență în acest 
domeniu;

5. solicită Comisiei să prevadă, pentru următoarea perioadă de planificare a fondurilor 
structurale, criterii de prioritate care să stabilească obiective de eficiență energetică sau să 
introducă măsuri și tehnologii concrete pentru reducerea consumului de energie, inclusiv 
prin intermediul unor parteneriate, pentru proiecte precum renovarea clădirilor, 
modernizarea instalațiilor de încălzire urbană și producerea de energie termică și 
electrică;

6. subliniază rolul strategic al autorităților publice din UE, în special la nivel local și 
regional, în asigurarea sprijinului instituțional necesar pentru inițiative din domeniul 
eficienței energetice; recomandă lansarea unor campanii ample de informare, de exemplu 
prin folosirea unor etichete ușor inteligibile referitoare la eficiența energetică , precum și 
prin inițiative pilot și campanii de formare legate de energie pe teritoriul administrat de 
acele autorități regionale și locale care își propun sporirea gradului de conștientizare în 
rândul cetățenilor și schimbarea comportamentului acestora;

7. consideră că autoritățile publice de la toate nivelurile ar trebui să fie primele care să ofere 
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un bun exemplu, prin utilizarea unor instalații eficiente din punct de vedere energetic în 
clădirile lor, prin includerea unor criterii de durabilitate în cadrul procedurilor lor de 
achiziții și prin promovarea practicilor de reducere a consumului de energie în activitățile 
lor cotidiene.
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