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SINTEZĂ 

Studiul explorează posibilităţile de dezvoltare a infrastructurii pentru energie din surse 
regenerabile în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020, acordându-se o atenţie 
deosebită la nivel regional/local. Sunt luate în considerare atât investiţiile politicii de coeziune 
în acest domeniu pentru a sprijini obiectivele UE 2020, cât și efectul acestor investiţii asupra 
dezvoltării socioeconomice a regiunilor. Prin evaluarea studiilor de caz din cinci regiuni care 
produc energie din surse regenerabile din Uniunea Europeană (UE), acest studiu justifică 
producţia integrată de energii verzi, prin crearea de reţele electrice, de instalaţii de stocare a 
energiei, de infrastructuri energetice inteligente în gospodării și întreprinderi și de centrale de 
cogenerare pentru energie termică și electrică. Se acordată atenţie extinderii schimbului de 
energie transnaţional, în special societăţilor mixte transfrontaliere dintre ţări vecine și unei 
mai mari infrastructuri energetice transeuropene. 
În conformitate cu politica regională, ca o componentă-cheie a Strategiei UE 2020, acest 
studiu explorează varietatea de opţiuni de creștere a sprijinului pentru extinderea reţelelor 
existente și pentru crearea de noi infrastructuri în vederea maximizării potenţialului energiei 
din surse regenerabile.  
În plus, evaluează modul în care sunt finanţate proiectele de dezvoltare de infrastructuri 
regionale pentru energie din surse regenerabile în actuala perioadă de programare a 
fondurilor structurale, precum și cantitatea și calitatea acestora. 

În prezent, pieţele de energie din UE se confruntă cu o presiune din cauza acţiunilor politice, 
de exemplu, întreruperea fluxului de gaze naturale din Rusia, fluctuaţiile preţurilor la 
combustibili fosili și fenomenele meteorologice severe care provoacă daune structurilor 
existente și solicită aprovizionarea cu energie în perioadele extrem de calde și de reci. Din 
cauza dezastrului de la centrala nucleară de la Fukushima, Japonia, naţiunile europene și-au 
reevaluat, de asemenea, programele lor de energie nucleară, Germania închizându-și cele 
mai vechi șapte reactoare. 
Dificultăţile financiare cauzate de criza economică începând din 2008 au contribuit la o 
scădere a consumului de energie și la o reticenţă în a investi în tehnologii pentru energie 
curată. Un efect pozitiv a fost reducerea neintenţionată a emisiilor de CO2 datorită 
consumului redus, totuși, această situaţie este fragilă și ar putea duce la o involuţie către 
centrale alimentate cu cărbune și gaze. Pentru a evita această involuţie, acum este momentul 
pentru a justifica investiţiile în infrastructuri pentru energie din surse regenerabile decât în 
combustibili fosili, în ciuda costurilor iniţiale substanţiale. Dependenţa crescândă a UE de 
combustibilii fosili importaţi și lipsa unor instalaţii de stocare a energiei o fac vulnerabilă în 
faţa crizelor și a competitivităţii de la nivel regional, deoarece decalajul dintre regiunile UE 
este mai accentuat în zonele cele mai expuse. 
În ceea ce privește pieţele de energie viitoare au fost identificate trei aspecte-cheie: 

Investiţiile insuficiente în noile capacităţi energetice, ceea ce face ca infrastructura în 
proces de îmbătrânire să nu aibă capacitatea de a alimenta în mod suficient nevoile de 
energie ale UE; 

Deficienţa (și securitatea) în alimentarea cu energie provenită din combustibili fosili, 
deoarece majoritatea surselor și rezervelor mondiale se află în afara UE, transportul, 
problemele politice și financiare ar putea reprezenta bariere în calea disponibilităţii 
combustibililor fosili; 

Cererile de energie (și securitatea) în perioadele de vârf devin(e) o problemă în 
perioadele cu fenomene extreme tot mai multe, care solicită mai mult alimentarea cu 
energie. 
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Actuala politică energetică a UE consideră securitatea alimentării, competitivitatea și 
durabilitatea ca fiind obiective centrale. Pentru a atinge aceste obiective trebuie urmată o 
politică de dereglementare pentru a încuraja competitivitatea ceea ce duce la preţuri mici 
pentru consumatori și pentru a uni pieţele regionale fragmentate într-o reţea paneuropeană 
de alimentare cu energie în vederea asigurării securităţii. Depunând toate eforturile pentru o 
reducere generală a consumului de combustibili fosili, beneficiul este dublu: atât o reducere a 
emisiilor de CO2, cât și a dependenţei faţă de furnizorii externi de combustibili fosili, 
sprijinindu-se astfel obiectivele privind atât durabilitatea, cât și securitatea alimentării.  
Această energie va fi înlocuită de surse regenerabile precum energia eoliană, biocombustibilii 
și energia solară, care pot fi exploatate de pe teritoriul UE și prin intermediul instalaţiilor 
offshore. 

În plus, așa-numitul „obiectiv 20-20-20”, care trebuie îndeplinit până în 2020, implică o 
reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu 1990, asigurarea a 
20 % din întregul consum de energie din UE prin surse regenerabile de energie (SRE) și o 
reducere a utilizării de energie cu 20 % comparativ cu un scenariu asemănător în care nu a 
fost adoptată nicio măsură în ceea ce privește durabilitatea. 

În prezent fiecare stat membru este responsabil pentru implementarea energiei din surse 
regenerabile și pentru măsurile privind eficienţa energetică, deoarece nu există nicio 
legislaţie-cadru la nivelul UE. Statelor membre le sunt trasate obiective specifice, totuși, 
Comisia Europeană sugerează politici la nivelul UE pentru a contribui la accelerarea 
progresului și pentru a asigura pieţe integrate. Au fost propuse diverse remedii pentru a 
realiza o Europă eficientă din punct de vedere energetic, printre care, cel mai important fiind 
îmbunătăţirea eficienţei în industriile construcţiilor și transportului care sunt în mare parte 
nevalorificate, precum cerinţe privind utilizarea mai extinsă a proiectării ecologice și o 
infrastructură pentru vehicule electrice.  
Comisia Europeană consideră că actuala infrastructură energetică este inadecvată pentru a 
conecta și a deservi întreaga Europă și recunoaște provocările în ceea ce privește 
îmbunătăţirea sa cu care se confruntă atât sectorul privat, cât și guvernele naţionale, prin 
urmare propune introducerea de directive descendente la nivelul UE pentru a moderniza și a 
interconecta în mod suficient reţelele energetice naţionale, având ca obiectiv final o piaţa 
unică europeană. Deoarece randamentul majorităţii surselor regenerabile de energie (SRE) 
fluctuează în funcţie de tipologia condiţiilor meteorologice, o infrastructură conectată în mod 
corespunzător ar putea preveni viitoarele crize prin susţinerea alimentării cu energie care 
poate fi ușor transportată prin intermediul reţelei energetice europene. Până în 2020, în 80 % 
dintre gospodăriile din UE ar putea fi implementate măsuri suplimentare precum „contoare 
inteligente” pentru a arăta în mod transparent consumatorilor propriul lor consum de energie. 
În acest context politica regională joacă un rol important. Cu toate acestea, deși energia din 
surse regenerabile primește mai mult sprijin din partea Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER) comparativ cu electricitatea din surse convenţionale, în ceea ce privește 
bugetul general și contribuţia UE, proporţia totală a sprijinului acordat infrastructurii pentru 
energie din surse regenerabile reprezintă numai 4 % din contribuţia totală a UE asigurată 
prin FEDER și bugetată pentru perioada 2007-2013. Fondurile mai mari pentru ţările din 
Europa de Sud și de Est reflectă la nivel teritorial rolul politicii de coeziune în investiţiile 
pentru infrastructură, ţărilor din Europa Centrală și de Nord acordându-li-se cel mai puţin 
sprijin în ceea ce privește infrastructurile pentru energie din surse regenerabile. În general, 
nivelul finanţărilor prin FEDER din aceste domenii este destul de scăzut, în special în ceea ce 
privește sprijinirea investiţiilor în reţelele energetice. 
Cele două importante surse politice directe, confinanţate de UE, de finanţare pentru 
sprijinirea și promovarea eficienţei energetice și a energiei din surse regenerabile sunt 
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programul Energie inteligentă – Europa (IEE) și Fondul european pentru dezvoltare rurală 
(FEADR). Planul IEE finanţează proiecte individuale pe bază de cereri de propuneri, iar FEADR 
sprijină în principal energia din biomasă în ceea ce privește producţia agricolă. Cu toate 
acestea, ambele surse contribuie numai cu sume neglijabile într-un cadru mai extins. Pot fi 
accesate finanţări suplimentare printr-o varietate de programe precum Asistenţă comună în 
vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene (JASPERS), Resurse europene comune 
pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (JEREMIE), Sprijin european comun 
pentru investiţii durabile în zonele urbane (JESSICA) și prin surse precum Banca Europeană 
de Investiţii (BEI). 

STUDII DE CAZ 

Nouă regiuni au fost selectate ca studii de caz și au fost analizate pe baza măsurilor existente 
și viitoare privind infrastructura pentru energie din surse regenerabile și a beneficiilor 
acestora pentru dezvoltarea socială, economică și teritorială. Fiecare studiu de caz elaborează 
următoarele subiecte:  

 Compatibilitatea, complementarităţile și eficienţa fondurilor regionale ale UE care 
sprijină aceste infrastructuri 

 Responsabilitatea diverșilor actori implicaţi în crearea infrastructurii și în 
gestionarea sprijinului (guvernanţă pe mai multe niveluri) 

 Impactul investiţiilor asupra dezvoltării economice, sociale și teritoriale. 

Au fost alese două localităţi din Austria deoarece acestea au implementat o gamă de acţiuni 
de succes pentru utilizarea energiei din surse regenerabile. Güssing din Burgenland și 
Vöckla-Agar din Austria Superioară sunt regiuni economice, geografice și istorice diferite ale 
ţării și au avut niveluri diferite de succes în utilizarea energiei din surse regenerabile. Güssing 
este unul dintre exemplele de cele mai bune practici, transformând o regiune anterior 
periferică și slabă, cu perspective sumbre, într-un model de dezvoltare durabilă, întreaga sa 
producţie de energie provenind din surse regenerabile. Producţia sa de energie implică un 
amestec de biomasă, energie solară și energia fotovoltaică de la nivel local, iar în prezent 27 
de centrale electrice descentralizate din districtul Güssing generează energie în exces 
suficientă pentru a face un profit care să fie reinvestit în finanţarea de SRE.  
În schimb, Vöckla-Agar se află într-o regiune industrială bogată din Austria, în apropiere de 
centre economice mari. Strategia sa presupune un centru de tehnologie, care promovează 
activităţi antreprenoriale inovatoare privind durabilitatea și diseminarea de idei pentru 
eficienţă energetică, dar nu și-a atins încă propriile obiectivele de eficienţă pentru a deveni o 
regiune-model. Ca și în Güssing, scopul nu este numai de a face durabil sistemul energetic, 
dar și de a sprijini economia locală pentru a păstra cât mai multă valoare adăugată posibil în 
regiune, pentru a oferi siguranţa locurilor de muncă existente și pentru a crea noi locuri de 
muncă, precum și pentru a proteja mijloacele de trai ale agricultorilor. Strategia din Vöckla-
Ager este de a lucra la nivel transsectorial și de a asigura diversitatea. 
Madeira și Azore din Portugalia se confruntă cu provocări speciale în calitate de 
arhipelaguri izolate, având o distribuţie a populaţiei și situaţii economice diferite. Deoarece se 
află la o mare distanţă faţă de centrele cu populaţie substanţială, accesul la pieţele interne de 
energie este limitat și trebuie suportate costurile ridicate de tranzit pentru combustibilii fosili 
sau trebuie să își producă propria energie. Madeira utilizează energia hidroelectrică, eoliană, 
fotovoltaică și provenită din incinerarea deșeurilor, instalaţiile aferente fiind dezvoltate în 
mare parte prin cofinanţarea asigurată de FEDER. Centrala electrică din Socorridos are 
capacitatea de a stoca energie în perioadele normale de consum, astfel îmbunătăţind 
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eficienţa energetică a insulelor. Azore are un mare potenţial neexploatat de energie din surse 
regenerabile, în special un potenţial geotermal datorită amplasării sale pe o line de falie. În 
prezent, două centrale geotermale asigură 40 % din energie, iar pe insule există și surse de 
energie eoliană și hidroelectrică. În perioada 2000-2007, Insulele Azore au fost una dintre 
cele mai eficiente regiuni din punct de vedere energetic ale UE. În ambele zone se desfășoară 
mai multe iniţiative de explorare și de extindere a utilizării de SRE, precum și de dezvoltare a 
noilor forme de producţie de energie (de exemplu, valurile, mareele, hidrogenul). Aceste 
insule au primit mai mult sprijin prin iniţiative de finanţare ale UE decât celelalte studii de caz 
vizate, ceea ce a jucat un rol important în dezvoltarea de capacităţi de generare a energiei 
din surse regenerabile.  
România urmează o abordare centralizată a politicii regionale, din această cauză nu au fost 
selectate anumite regiuni din ţară ca studii de caz. Deși ţara este acoperită în mod 
corespunzător cu reţelele de energie electrică, infrastructura sa în proces de îmbătrânire 
(30 % din aceasta a fost construită în anii 1960) cauzează pierderi semnificative de-a lungul 
lanţurilor de aprovizionare cu energie, stimulate de cererile din ce în ce mai mari ale 
economiei în expansiune. Cu toate acestea, potenţialul de dezvoltare a surselor regenerabile 
de energie este ridicat, în principal din biomasă solidă, hidroenergie, energie geotermală și 
energie eoliană, aceasta din urmă, în special, pe coasta Mării Negre și în zonele montane. UE 
a stabilit pentru România până în 2020 un obiectiv de 24 % pentru producţia de energie din 
surse regenerabile, dar au fost identificate și necesităţi de investiţii și costuri de exploatare 
mari ca principale bariere în calea succesului implementării unei capacităţi crescute de 
generare. Ca nou stat membru, România are puţină experienţă cu fondurile UE și investește 
în prezent foarte puţin în energia din surse regenerabile, cu toate acestea situaţia se poate 
schimba în viitorul apropiat.  
Suedia indică partea sa superioară de nord ca regiune care găzduiește exemple de bune 
practici, precum și un potenţial neutilizat. Este o zonă slab populată, cu resurse naturale 
favorabile pentru energie hidroelectrică, energie eoliană și bioenergie. Numeroasele terenuri 
disponibile și lipsa interesului în concurenţă creează condiţii excelente pentru exploatarea 
energiei, iar regiunea produce deja energie hidroelectrică de peste 100 de ani; aceste 
centrale amplasate la nivelul întregii ţări generează 50 % din energia Suediei. Producţia din 
partea superioară de nord a Suediei de energie termică, de biogaze, de energie eoliană, de 
combustibili rafinaţi și de biomasă ar putea crește în mod semnificativ, dar întâmpină bariere 
precum transmisia în reţeaua naţională din cauza depărtării sale și lipsa unei infrastructuri 
suficient dezvoltate pentru a face faţă cantităţilor de energie care ar putea fi produsă. 
Reţeaua existentă are puţin potenţial nefolosit, prin urmare, ar fi necesar să fie consolidată în 
mod semnificativ pentru a extinde producţia. În plus, administraţiile municipale pun bariere 
în calea consolidării reţelei, deoarece unele dintre ele nu recunosc energia din surse 
regenerabile ca o industrie favorabilă creșterii economice, și chiar pun în aplicare politici de 
descurajare a acesteia. Deoarece autorităţile locale deţin destul de multă putere în Suedia, 
pentru a accelera progresul în acest domeniu poate fi nevoie să se stabilească sisteme de 
compensare sau să se sublinieze bunele exemple privind modul în care o municipalitate sau o 
regiune poate beneficia de pe urma investiţiilor în infrastructura pentru energie din surse 
regenerabile. 
În Regatul Unit, Scoţia și Tara Galilor servesc drept studii de caz, ambele având un 
potenţial ridicat în ceea ce privește producţia de energie din surse regenerabile, dar aflându-
se în stadii diferite în ceea ce privește infrastructura. Programul Legături irlandezo-scoţiene 
privind studiul energiei (ISLES) prevede două amplasamente offshore din Regatul Unit ca 
primi candidaţi pentru dezvoltarea unei reţele masive offshore de exploatare a energiei 
eoliene, a energiei mareelor și a energiei valurilor; conceptul de Nord din apele scoţiene și 
Conceptul de Sud de pe coasta Ţării Galilor. Deoarece în prezent Scoţia deţine până la o 
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pătrime din resursele offshore ale Europei de energie a valurilor și de energie a mareelor, 
guvernul a stabilit obiective ambiţioase în ceea ce privește sursele regenerabile de energie, 
sperând să valorifice aceste vaste resurse și să poziţioneze ţara pe primul loc în lume în 
materie de inovare, dezvoltare și implementare de energie din resurse regenerabile. 
Numeroase centrale electrice sunt amplasate în zone periferice și beneficiază de fonduri 
structurale. Ca parte integrantă a propriei „Declaraţii privind politica energetică și revoluţia 
emisiilor scăzute de dioxid de carbon”, până în 2025 Ţara Galilor intenţionează să crească de 
două ori cantitatea actuală de energie electrică generată care să fie asigurată din surse 
regenerabile, 40 % provenind din energie marină, o treime din energie eoliană, iar restul din 
biomasă durabilă sau din proiecte mici care utilizează energia eoliană, hidroenergia sau 
biomasa indigenă. Totuși, în prezent, Ţara Galilor încă nu are suficientă capacitate în 
reţeaua onshore, iar problema guvernanţei pe mai multe niveluri a pus o barieră enormă în 
calea asimilării energiei din surse regenerabile, dată fiind întârzierea în conectarea proiectelor 
eoliene la reţeaua onshore. 
Prezentul studiu pune întrebări de bază care au fost stipulate în termenii de referinţă, iar 
constatările încearcă să răspundă la următoarele: 

 Care este infrastructura regională de care este nevoie pentru a stimula 
utilizarea energiei din surse regenerabile? 

Va fi necesar un mix de infrastructuri la nivel regional pentru a stimula utilizarea energiei din 
surse regenerabile. Punctele forte specifice ale unei regiuni (de exemplu, energia eoliană, 
biomasa, energia geotermală etc.) trebuie să fie detectate și utilizate în cel mai bun mod. 
Acest proces este în desfășurare astfel cum reiese din regiuni care fac obiectul studiilor de 
caz. Pentru a rezolva dezechilibrul în ceea ce privește energia din surse regenerabile 
disponibilă pe întreg teritoriul UE, structurile de reţea trebuie consolidate și integrate pentru a 
crea o piaţă paneuropeană de energie, capabilă să furnizeze această energie către toate 
regiunile. Reţelele inteligente, astfel cum sunt prevăzute în planul Comisiei Europene privind 
politica energetică, vor fi deosebit de relevante în viitor. 

 Care sunt principalele măsuri actuale de promovare a infrastructurilor 
pentru energia din surse regenerabile din cadrul programelor FEDER și 
al planurilor naţionale privind energia din surse regenerabile? Sunt 
complementare sau se suprapun? 

În sensul prezentului studiu, finanţarea asigurată prin FEDER s-a dovedit a fi minimală în 
ceea ce privește investiţiile în infrastructura pentru energia din surse regenerabile; sprijinul 
acordat de FEDER este mai mult îndreptat către producţia de energie din surse regenerabile 
și către măsuri privind eficienţa energetică. Din cauza sprijinului general scăzut acordat 
infrastructurii pentru energia din surse regenerabile, programele FEDER și planurile naţionale 
privind energia din surse regenerabile nu se contrazic reciproc. 

 De ce până în prezent investiţiile finanţate prin politica de coeziune în 
infrastructura pentru energia din surse regenerabile au fost lente? 

Constatările au arătat că infrastructura pentru energia din surse regenerabile este, în special, 
extrem de dificil de finanţat, deoarece există puţine stimulente pentru investitorii privaţi, iar 
logica administrativă în multe state membre implică diferite niveluri și ramuri ale guvernului 
în politica energetică, ceea ce duce la pierderi enorme prin frecare în cadrul strategiilor de 
finanţare și rezultă în costuri de tranzacţionare inutil de ridicate pentru beneficiarul fondurilor. 
Experienţa și know-how-ul în gestionarea fondurilor UE reprezintă o condiţie esenţială pentru 
menţinerea consumului de fonduri, iar dificultăţile în furnizarea de fonduri beneficiarilor 
corespunzători sunt evidenţiate de studiul de caz românesc. 
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 Cum ar putea fi încurajate părţile interesate de la nivel regional și 
naţional să investească mai mult în infrastructura pentru energia din 
surse regenerabile? 

Principalele obstacole în calea unui sprijin mai mare din partea FEDER sunt condiţiile de piaţă 
și cadrele de reglementare complexe, care sunt o problemă principală în cadrul încercărilor de 
liberalizare a pieţelor de energie din UE; cu toate acestea, ele nu au prezentat până acum 
efecte la scară largă. Comisia Europeană, guvernele statelor membre și organele de 
reglementare ar trebui să își intensifice eforturile de înlăturare a acestor obstacole pentru a 
accelera integrarea reţelei electrice europene, îmbunătăţind securitatea alimentării. O 
cooperare mai strânsă între organizaţiile europene pentru standarde tehnice (TSO) 
îmbunătăţește fluiditatea fluxurilor de energie electrică, ceea ce la rândul său îmbunătăţește 
solidaritatea dintre ţări în perioade dificile. Investiţiile regionale/locale ar trebui să respecte 
planuri integrate hotărâte la diverse niveluri ale politicii naţionale și a UE, adică planurile 
naţionale privind energia din surse regenerabile vor trebui să fie mai strâns și mai eficace 
legate de strategiile naţionale de finanţare din fonduri ale UE. 

 Care sunt diferenţele dintre statele membre în acest context și care sunt 
motivele problemelor descoperite? 

Au fost identificate următoarele diferenţe: Diferă mecanismele generale de guvernanţă în 
materie de gestionare a politicii regionale și a dezvoltării teritoriale, statele federale 
prezentând pierderi prin frecare mai mari decât cele centralizate. Distribuţia puterii de piaţă 
în cadrul pieţelor de energie este afectată de politică, de exemplu, economiile cu furnizori de 
energie controlaţi politic pot împiedica dezvoltarea de sisteme alternative de alimentare cu 
energie. Priorităţile politicilor naţionale pot, de asemenea, să împiedice investiţiile în energia 
din surse regenerabile atunci când există alte preferinţe de finanţare. 

 Care este relevanţa guvernanţei pe mai multe niveluri, a gestiunii 
partajate și a potenţialului parteneriatelor public-private pentru 
investiţiile în energia din surse regenerabile? 

Până în prezent, guvernanţa pe mai multe niveluri a fost mai mult un obstacol decât un factor 
de sprijin. Nivelurile suplimentare de birocraţie au cauzat întârzieri și au creat bariere în calea 
implementării energiei din surse regenerabile. 

 Care este potenţialul cooperării transfrontaliere și a strategiilor 
macroregionale în cadrul infrastructurii pentru energia din surse 
regenerabile? 

Transmiterea transfrontalieră de energie este vitală pentru asigurarea securităţii alimentării. 
Condiţiile geografice din Europa oferă numeroase locuri unde două ţări ar putea să valorifice 
amândouă în mod eficace o resursă naturală, astfel sinergiile transnaţionale pot contribui la 
capacitatea de producţie a energiei. Analiza indică faptul că interesele naţionale încă au 
prioritate, totuși investiţiile la scară largă în reţeaua de înaltă tensiune reprezintă un pas în 
direcţia bună. 

 Cum pot fi planificate eventualele efecte teritoriale, sociale și economice 
ale energiei din surse regenerabile pentru dezvoltarea regiunilor? 

Este dificil să se atribuie în mod direct efecte socioeconomice majorităţii investiţiilor, dar pot 
fi observate efecte pozitive în ceea ce privește infrastructura pentru energia din surse 
regenerabile (ocuparea forţei de muncă, valoare adăugată regională și reducerea emisiilor de 
CO2), deoarece reducerea cheltuielilor pentru combustibilii fosili permite cheltuieli publice mai 
mari pentru structuri socioeconomice de dezvoltare și îmbunătăţiri ale infrastructurii 
energetice. 
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Pentru a răspunde provocării cu care se confruntă instalaţiile industriale masive de stocare a 
energiei, au fost propuse diverse soluţii de îmbunătăţire a aprovizionării cu energie din surse 
regenerabile, cum ar fi „reţelele inteligente”, care ar necesita investiţii mari. Tarifele de 
transmisie și de distribuţie ar trebui regândite (și majorate) pentru a stimula operatorii de 
reţele să investească pe cât este nevoie. 

VULNERABILITATEA 

Pentru a evalua nevoile viitoare și pentru a crește sprijinul este necesar să se analizeze unde 
un astfel de sprijin este indicat de necesitatea teritorială. Toate regiunile UE au fost evaluate 
în ceea ce privește indicatorii de vulnerabilitate în cadrul noilor capacităţi energetice și 
susceptibilitatea faţă de deficienţa în materie de combustibili fosili. Fiind foarte dependentă 
de combustibilii fosili, în prezent Europa importă 53,1 % din energia primară consumată. 
Vulnerabilitatea în ceea ce privește deficienţa în materie de combustibili fosili demonstrează o 
deosebire clară între Europa de Vest și Europa de Est. Majoritatea regiunilor din Europa de 
Vest, cu excepţia Irlandei, este pregătită în caz de deficienţă în alimentarea cu combustibili 
fosili, în timp ce vulnerabilitatea Europei de Est este peste medie, România și statele baltice 
fiind cele mai vulnerabile. Produsul intern brut (PIB) pe cap e locuitor este factorul 
determinant al vulnerabilităţii; PIB-ul ridicat înseamnă o capacitate mare de adaptare în 
Europa de Vest faţă de PIB-ul scăzut din Europa de Est și din Irlanda. 

CONCLUZIE 

Pentru a utiliza aceste constatări în vederea identificării regiunilor potrivite în care să se 
stimuleze investiţiile în infrastructura pentru energia din surse regenerabile, este util să se 
compare hărţile de vulnerabilitate cu planul Comisiei Europene privind energia din surse 
regenerabile. Regiunile europene diferă în ceea ce privește caracterul adecvat pentru 
producţia de energie din surse regenerabile și, în special, în ceea ce privește modurile de 
producţie a energiei din surse regenerabile. Din acest motiv va fi necesară echilibrarea ofertei 
și a cererii dintre regiuni și din cadrul regiunilor atunci când se deschide drumul către 
obiectivele politicii energetice a UE și pentru a reduce dependenţa de combustibilii fosili. 
Pentru a avea succes în acest sens, politica regională este un mijloc esenţial deoarece în 
viitor va fi necesară o abordare mai regională a infrastructurii pentru energia din resurse 
regenerabile. 
Pentru a continua dezvoltarea energiei din surse regenerabile trebuie îndepliniţi următorii 
factori-cheie: 

Creșterea investiţiilor în punctele forte regionale ale energiei din surse 
regenerabile, de exemplu, potenţialul energiei eoliene, precum și energia solară din 
regiunile sudice și energia provenită din biomasă din regiunile dens împădurite în care 
potenţialul nu a fost încă atins. 

Deosebirea dintre energia din surse regenerabile specifică „înaltei tehnologii” 
(energia electrică) și energia din surse regenerabile specifică „tehnologiei joase” 
(energia termică) va fi necesară pentru o utilizare mai eficace și mai eficientă a acestor 
forme de energie. Va fi necesar să se facă o deosebire între care ofertă de energie acoperă 
care cerere de energie. 
Stabilirea unor soluţii pentru reţele inteligente în combinaţie cu soluţii pentru reţele 
transeuropene de energie de înaltă tensiune va asigura o distribuire mai bună a energiei 
relativ valoroase provenite din electricitate. Pentru a crea la acest nivel un schimb ușor și 
eficient vor trebui înlăturare obstacolele care ţin de structurile de piaţă. 
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Cele mai vulnerabile regiuni în ceea ce privește deficienţele în alimentarea cu energie și 
dependenţa faţă de combustibilii fosili ar trebui să facă obiectul sprijinului acordat de 
UE/la nivel naţional pentru a contracara aceste vulnerabilităţi pe termen lung. 

 

 

 

 


