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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la provocările și oportunitățile actuale pentru energia regenerabilă pe piața 
energetică europeană
(2012/2259(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Energia din surse regenerabile: o 
prezență majoră pe piața energetică europeană” și documentele de lucru care o însoțesc 
(COM(2012)0271),

– având în vedere articolul 194 alineatul (1) din TFUE,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Perspectiva energetică 2050” 
(COM(2011)0885),

– având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și 
ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de 
energie,

– având în vedere Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare 
a Directivei 2003/54/CE,

– având în vedere Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de 
abrogare a Directivei 2003/55/CE,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (A7-0000/2012),

A. întrucât ponderea energiilor regenerabile în cadrul mixului energetic european este în 
creștere pe termen scurt, mediu și lung;

B. întrucât politica energetică trebuie să asigure în permanență un echilibru între obiectivele 
de siguranță a aprovizionării, rentabilitate și protecție a mediului;

C. întrucât politica energetică a Uniunii, caracterizată de solidaritatea dintre statele membre 
în cadrul realizării pieței interne și ținând seama de necesitatea conservării și ameliorării 
mediului înconjurător, urmărește, printre altele, obiectivul de promovare a dezvoltării unor 
surse de energie noi și regenerabile;
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D. întrucât, în conformitate cu tratatele europene, stabilirea mixului energetic ține de 
competența statelor membre;

E. întrucât, în condițiile actuale, UE este pe calea cea bună pentru a-și îndeplini obiectivul de 
a obține, până în 2020, 20% din energie din surse de energie regenerabile;

F. întrucât criza economică și financiară din Europa nu a fost încă soluționată, iar finanțele 
publice se confruntă cu provocări majore;

G. întrucât investitorii au nevoie de certitudine și continuitate pentru investițiile lor viitoare și 
după anul 2020,

Pentru posibilitatea de utilizare a energiilor regenerabile

1. este de acord cu Comisia că, în viitor, energiile regenerabile vor avea, în Europa, o 
pondere tot mai mare în cadrul aprovizionării cu energie, atât în domeniul electricității, cât 
și în domeniul încălzirii și răcirii, precum și în sectorul transporturilor, iar dependența 
energetică a Europei de sursele de energie convenționale va scădea;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie care să fie sigură, la un preț accesibil și ecologică 
este indispensabilă pentru competitivitatea industriei europene; prin urmare, scoate în 
evidență faptul că restructurarea sistemului de aprovizionare cu energie prin majorarea 
ponderii energiei din surse regenerabile trebuie să se facă într-o manieră eficientă din 
punctul de vedere al costurilor și,  totodată, fără a afecta siguranța aprovizionării;

3. constată că promovarea energiei regenerabile în statele membre se face momentan în mod 
independent și în contexte administrative foarte diferite, iar condițiile naturale determină 
diferențe în ceea ce privește potențialul de dezvoltare din statele membre;

4. constată că acceptarea pe plan social și politic a energiilor regenerabile este variabilă, iar 
disponibilitatea resurselor financiare publice și private utilizate pentru promovarea 
energiilor regenerabile este puternic fluctuantă;

5. este îngrijorat de faptul că, până în prezent, doar o parte a energiilor regenerabile este 
competitivă în economia de piață în domeniul energiei, însă și alte tehnologii se apropie 
de prețurile pieței;  împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia trebuie să se folosească 
toate resursele disponibile pentru a reduce costurile, astfel încât energiile regenerabile să 
fie competitive în cadrul economiei de piață;

Energiile regenerabile pe piața internă europeană a energiei  

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor și a energiei electrice ar trebui să fie realizată 
până în 2014; salută intenția Comisiei de a prezenta în scurt timp un raport despre stadiul 
de realizare a pieței interne a energiei;

7. remarcă faptul că, din cauza celor aproximativ 170 de mecanisme de finanțare diferite 
pentru energiile regenerabile în cadrul Uniunii Europene, rezultă ineficiențe semnificative 
în comerțul transfrontalier cu energie electrică, deoarece acestea perpetuează și chiar 
accentuează inegalitățile existente și astfel stau în calea realizării pieței interne a energiei;
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8. remarcă faptul că cei mai mari beneficiari ai realizării pieței interne a energiei sunt 
consumatorii; susține opinia Comisiei potrivit căreia concurența trebuie aplicată și în cazul 
energiilor regenerabile, deoarece aceasta reprezintă cel mai bun stimulent pentru inovare 
și reducerea costurilor; 

9. ia act cu îngrijorare de faptul că mecanismele de cooperare instituite prin Directiva 
2009/28/CE abia au fost utilizate până în prezent; atrage atenția asupra constatărilor 
Comisiei, potrivit cărora o mai bună utilizare a posibilităților de cooperare existente ar 
aduce beneficii considerabile; salută anunțul făcut de Comisie privind elaborarea de 
orientări pentru cooperarea în cadrul UE; solicită statelor membre să exploateze mai bine 
posibilitățile de cooperare și să extindă comunicarea dintre ele;

10. subliniază faptul că energiile regenerabile vor trebui integrate cât mai curând posibil în 
toate statele membre în piața internă europeană a energiei, iar pe termen lung acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini pentru stabilitatea sistemului care în prezent sunt 
îndeplinite de sursele de energie convenționale; 

Cerințe în materie de infrastructură 

11. constată faptul că alimentarea cu energie din surse regenerabile, care de cele mai multe ori 
este descentralizată, îndepărtată de sarcină și depinde de condițiile meteorologice, necesită 
alte măsuri în materie de infrastructură decât infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie convenționale;

12. constată faptul că extinderea energiilor regenerabile cu alimentare fluctuantă presupune 
existența unor capacități de rezervă în producția de energie convențională care până în 
prezent nu sunt disponibile, în vederea garantării siguranței de aprovizionare; remarcă 
faptul că crearea unor capacități de rezervă duce la costuri semnificative; ia act de faptul 
că se solicită tot mai des o promovare a acestora, pentru a face mai atractivă din punct de 
vedere economic crearea sau menținerea rezervelor convenționale; respinge o cursă pentru 
subvenții între sursele de energie și solicită elaborarea unui concept al pieței energetice 
bazat pe principiile economiei de piață;

13. subliniază că energiile regenerabile, în cazul în care ele reprezintă o cotă importantă în 
cadrul mixului energetic, constituie o imensă provocare pentru infrastructura existentă de 
rețele; constată că introducerea în rețea a unor cantități tot mai mari de energie 
regenerabilă influențează considerabil siguranța aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit ENTSO-E, 80% din dificultățile de aprovizionare în cadrul 
rețelelor europene de energie sunt legate direct sau indirect de alimentarea în rețea a 
energiilor regenerabile;

14. constată că cele mai bune și mai competitive situri pentru energii regenerabile din UE se 
află deseori la mare distanță, din punct de vedere geografic, de centrele de consum; 
constată că aceste situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse rețelele de transport;

15. constată că extinderea puternică a energiilor regenerabile și dependența de condițiile 
meteorologice și depărtarea de sarcină a aprovizionării poate determina fluxuri de energie 
transfrontaliere necoordonate în alte state membre (loop flows), iar pentru menținerea 
siguranței aprovizionării vor fi necesare tot mai des intervenții la nivelul sarcinii în cazul 
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în care extinderea nu este însoțită de dezvoltarea rețelei;  este îngrijorat din cauza stadiului 
de dezvoltare al infrastructurii de rețele din statele membre;

16. subliniază necesitatea unor tehnologii de stocare a energiei pentru includerea energiei 
regenerabile în aprovizionarea cu energie; reamintește faptul că sunt urgent necesare 
cercetări suplimentare în domeniul stocării energiei;

17. este convins de faptul că TIC vor juca un rol mai important în viitor în ceea ce privește 
aprovizionarea cu energie și gestionarea energiilor regenerabile; solicită Comisiei să 
prezinte fără întârziere propuneri pentru extinderea, promovarea și standardizarea rețelelor 
și contoarelor inteligente de energie electrică; subliniază că, în acest context, atât siguranța 
în planificare a furnizorului, cât și acceptarea de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

18. subliniază faptul că dezvoltarea energiilor regenerabile va modifica durabil peisajul din 
Europa; constată că acceptarea pe plan social a energiilor regenerabile este posibilă numai 
prin aplicarea unor proceduri transparente în domeniul amenajării teritoriului, 
construcțiilor și autorizațiilor, în care să fie implicate toate părțile interesate;

Cooperarea și comerțul pe plan internațional

19. este conștient de faptul că piețele mondiale ale energiilor regenerabile sunt în creștere, 
fapt care determină efecte pozitive în ceea ce privește costurile și dezvoltarea în 
continuare a tehnologiilor existente;

20. subliniază faptul că denaturarea nepermisă a concurenței pe piață este inacceptabilă; 
solicită Comisiei să finalizeze cât mai curând posibil procedurile în curs de derulare în 
domeniul concurențe; subliniază faptul că piețele globale libere oferă cele mai bune 
condiții pentru creșterea energiilor regenerabile; subliniază faptul că restricțiile comerciale 
trebuie eliminate în continuare; solicită Comisiei să nu mai introducă noi bariere 
comerciale pentru produsele finite sau componentele tehnologiilor folosite pentru 
energiile regenerabile;

21. subliniază necesitatea unei cooperări mai intense cu țările vecine ale UE în domeniul 
politicii energetice; subliniază faptul că mai ales în regiunea Mării Mediterane există 
oportunități importante pentru generarea de energie din surse regenerabile; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec și Helios, respectiv a dezvoltării în continuare a 
energiei hidroelectrice în Norvegia și Elveția;

Inovare, cercetare și dezvoltare

22. constată faptul că, din punct de vedere tehnologic, Europa are rol de lider în domeniul 
energiilor regenerabile; subliniază faptul că o contribuție importantă în acest sens au în 
special IMM-urile; subliniază faptul că numai inovarea prin cercetare și dezvoltare poate 
asigura menținerea poziției de lider tehnologic pe piața tehnologiilor din domeniul 
energiilor regenerabile;

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și dezvoltarea în anumite sectoare ale industriei 
energiilor regenerabile au fost neglijate, lucru care a dus într-o anumită măsură la 
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dificultăți economice; subliniază necesitatea unor investiții în dezvoltarea în continuare a 
tehnologiilor existente în vederea menținerii sau dobândirii competitivității;

24. salută anunțul făcut de Comisie privind prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe tehnologiile de stocare;

Un cadru european pentru promovarea energiilor regenerabile 

25. subliniază faptul că statele membre utilizează în prezent aproape 170 de tipuri de 
mecanisme de sprijin diferite; evidențiază faptul că acest sprijin a condus la o creștere 
importantă, însă mecanismele de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și reprezintă în 
parte o sarcină financiară substanțială pentru consumatori, fără ca acestora să le fi fost 
oferită în prealabil o alternativă; constată că, în ciuda acestor subvenții, raportat la 
metodele de producție a energiei convenționale, până în prezent energiile regenerabile au 
reușit să devină competitive doar în anumite sectoare sau zone geografice favorabile;

26. subliniază că, în unele state membre, prețurile percepute de la utilizatorii finali și clienții 
industriali sunt relativ ridicate din cauza influenței din partea statului; reamintește faptul 
că, în 2010, 22% dintre gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu își pot achita factura de 
energie și presupune că această situație s-a agravat între timp; subliniază că sărăcia 
energetică trebuie evitată, iar competitivitatea industriei nu trebuie să fie afectată;

27. avertizează cu privire la faptul că sprijinul constând în sume foarte ridicate poate frâna 
progresul tehnologic prin supracompensare și poate împiedica integrarea pe piață, 
deoarece reduce stimulentele pentru dezvoltarea unor produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind elaborarea unor orientări privind bunele practici și 
reforma regimurilor naționale de sprijinire a energiilor regenerabile; solicită Comisiei să 
prezinte aceste orientări cât mai curând posibil, este însă în același timp convins că 
orientările privind bunele practici reprezintă doar un prim pas și că obiectivul trebuie să 
fie acela de a elimina mecanismele de sprijin, dar acestea nu trebuie modificate sau 
suspendate cu efect retroactiv, întrucât acest lucru ar reprezenta un semnal devastator 
pentru investitori;

29. este convins că numai un mecanism de sprijin european le permite energiilor regenerabile 
să își demonstreze întregul potențial în modul cel mai eficient din punctul de vedere al 
costurilor; vede avantaje clare în existența unei piețe europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor regenerabile, în care furnizorii de energie trebuie să 
acopere o parte a producției, fixată în prealabil, din surse de energie regenerabile, iar 
această pondere prestabilită poate fi atinsă și prin comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop;  constată că experiențele din statele membre au demonstrat 
faptul că, în caz de nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni financiare ridicate pentru a 
garanta atingerea cotelor stabilite;

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai curând posibil o propunere privind un mecanism de 
sprijin european în cadrul căruia o piață a certificatelor de energie regenerabilă le permite 
diferitelor tehnologii să concureze între ele la nivel european;
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31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


