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SUGESTII

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. susține că investițiile realizate în energia din surse regenerabile și exploatarea acestora vor 
promova dezvoltarea economică, inovarea și tehnologiile noi, precum și creșterea durabilă 
în regiunile UE; în plus, acest lucru va asigura diversificarea aprovizionării cu energie și 
va reduce dependența UE de energiile convenționale, creând totodată noi locuri de muncă 
sustenabile, competitivitate, precum și coeziune teritorială și socială;

2. constată că, în sectorul energiei din surse regenerabile, au fost create aproape o jumătate 
de milion de locuri de muncă și că o intensificare a dezvoltării acestui sector ar putea crea 
încă trei milioane de locuri de muncă până în 2030;

3. invită statele membre să promoveze în continuare investițiile în energiile din surse 
regenerabile și convergența energetică și regretă tendința către retragerea stimulentelor 
care vizează energiile din surse regenerabile în favoarea altor surse energetice mai puțin 
sustenabile din punct de vedere ecologic și socioeconomic;

4. consideră că politica regională a UE are de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile și eficiența energetică la nivelul întregii 
Europe, precum și în domeniul serviciilor legate de energia electrică și cel al transportului 
de energie; salută continuarea creșterii treptate a contribuției politicii de coeziune și a celei 
regionale la încurajarea utilizării energiei din surse regenerabile pentru ca energia din 
surse regenerabile să contribuie pe deplin la realizarea obiectivelor politicii energetice a 
UE și în vederea aplicării obiectivelor energetice ale UE la nivelul întregii Uniuni 
Europene; consideră că este deosebit de important ca orientarea politicii europene să 
permită o rată de finanțare suficientă în perioada 2014-2020; ia în considerare relevanța 
unor obiective ambițioase în domeniul energiilor regenerabile după 2020, în vederea 
promovării producției de energie din surse regenerabile și nepoluante;

5. consideră că pentru a fructifica pe deplin avantajele oferite de sursele regenerabile de 
energie este nevoie de o cooperare strânsă în domeniul infrastructurii energetice precum și 
de suplimentarea finanțării europene pentru noile tehnologii;

6. consideră că, utilizând inteligent fondurile comunitare pentru următoarea perioadă de 
programare 2014-2020, va fi posibilă atingerea țintei de creștere a ponderii surselor de 
energie regenerabile până la 20 % și implicit a obiectivelor privind sustenabilitatea și 
competitivitatea în Uniunea Europeană;

7. susține că investițiile realizate cu fonduri din cadrul strategic comun ar trebui să-și aducă 
o importantă contribuție în vederea depășirii provocărilor cu care se confruntă energia din 
surse regenerabile și a exploatării potențialului lor de eficiență energetică; atrage atenția, 
de asemenea, asupra importanței investițiilor publice și private, în primul rând europene, 
și a instrumentelor financiare novatoare; fără a neglija proiectele de cercetare și dezvoltare 
care beneficiază de susținere în cadrul fondurilor structurale, în special cele realizate la 
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nivel local, subliniază rolul programului Orizont 2020 în ceea ce privește dezvoltarea 
sectorului european al energiei din surse regenerabile și pentru a face față provocărilor 
teritoriale specifice; subliniază că investițiile în domeniul surselor de energie regenerabile 
sunt esențiale pentru a promova competitivitatea acestora comparativ cu alte surse de 
energie, mai tradiționale;

8. subliniază relevanța rețelelor energetice inteligente în viitor – astfel cum prevede proiectul 
Comisiei Europene privind politica energetică – în vederea abordării dezechilibrului între 
energiile din surse regenerabile disponibile în UE și pentru a crea o piață energetică 
paneuropeană capabilă să furnizeze acest tip de energie în toate regiunile; 

9. subliniază că ar trebui optimizată utilizarea tehnologiilor în domeniul energiei din surse 
regenerabile pe baza disponibilității surselor regenerabile în regiune; subliniază că, prin 
creșterea producției de energie din surse regenerabile, capacitatea de funcționare a 
infrastructurii energetice existente va fi pusă la încercare, întrucât sursele sunt deseori 
situate la distanță și, prin urmare, impun lucrări majore de dezvoltare a liniilor de transport 
și distribuție; consideră că, pentru a integra și mai mult sursele regenerabile de energie, va 
fi necesară adaptarea infrastructurilor din UE, atât la nivelul distribuției, cât și la nivelul 
transportului de energie, iar legislația națională va trebui să asigure simplificarea și 
accelerarea procedurilor de planificare, întrucât acestea necesită deseori interacțiuni la 
diverse niveluri ale planificării; evidențiază importanța pe care o prezintă atât finanțarea 
din fonduri publice, cât și cea din surse private în ceea ce privește investițiile în 
infrastructura energetică; subliniază nevoia înregistrării de progrese în dezvoltarea și 
extinderea unei piețe interne europene a energiei; subliniază potențialul fondurilor 
structurale pentru modernizarea actualei infrastructuri energetice și deservirea unei 
infrastructuri europene bine conectate, integrând energia din surse regenerabile pe piața 
energetică europeană; subliniază, de asemenea, importanța creării unor rețele de energie 
inteligente; cu toate acestea, susține că, în cursul perioadei de finanțare actuale, fondurile 
FEDER destinate noilor capacități energetice sunt destul de reduse; consideră că, de 
exemplu, mecanismul de asistență ELENA ar trebui să acorde un sprijin mai eficace 
proiectelor de investiții la scară largă, dar și celor descentralizate, din sectorul energiei din 
surse regenerabile și că s-ar putea apela la Programul Energia inteligentă – Europa pentru 
a promova dezvoltarea în continuare a energiilor regenerabile și pentru a se încuraja 
proiectele comune legate de sursele regenerabile de energie între comunitățile mici, 
inclusiv zonele rurale;

10. constată că, uneori, cele mai eficiente și mai competitive unități de producție a energiei 
din surse regenerabile din UE sunt situate la distanță de punctele de consum și că, prin 
urmare, este necesar să se dezvolte rețele adecvate pentru transportul de energie curată; 
subliniază faptul că producția eficientă de energie din surse regenerabile la nivel local 
trebuie să fie, de asemenea, încurajată, pentru a reduce pierderile ocazionate de transport, 
pentru a spori securitatea aprovizionării și pentru a promova autonomia energetică la nivel 
regional;

11. sprijină guvernanța pe mai multe niveluri și abordarea descentralizată a politicii energetice 
și a surselor regenerabile de energie, inclusiv, printre altele, Convenția primarilor și 
dezvoltarea în continuare a inițiativei „Orașe inteligente”, precum și promovarea celor mai 
bune soluții la nivel regional și local prin intermediul campaniilor de informare;
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12. subliniază importanța pe care o prezintă autonomia energetică și securitatea aprovizionării 
cu energie în UE, precum și rolul major al surselor europene regenerabile de energie, 
inclusiv al surselor cu ritm lent de regenerare, în cadrul economiilor regionale; subliniază 
că eforturile depuse pentru a trece de la energia fosilă și din import la energia europeană 
din surse regenerabile produsă la nivel local și regional, inclusiv în cadrul unor proiecte 
transfrontaliere, sunt importante pe termen lung în vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite în Perspectiva energetică 2050 și în Strategia Europa 2020; astfel, toți cetățenii 
europeni au acces la o energie sigură, sustenabilă și la un preț rezonabil; regretă faptul că 
dependența UE de combustibilii fosili din import expune regiunile europene vulnerabile 
unor crize și competitivității;

13. consideră că regiunile Europei necesită o mai mare flexibilitate pentru a se adapta și a 
beneficia de energiile din surse regenerabile disponibile în zonele respective, ceea ce 
implică valorificarea deplină a producției descentralizate de energie în vederea gestionării 
variabilelor și a exploatării acestora atunci când disponibilitatea atinge cote maxime; 
subliniază faptul că aceasta ar trebui realizată printr-o abordare descentralizată axată pe 
rețele și pe tehnologii inteligente, promovând legătura dintre inovare și investiții într-un 
mod sustenabil;

14. consideră că, în materie de energie, strategiile durabile de la nivel local exercită un rol
fundamental în ceea ce privește dezvoltarea regională și socială, întrucât cresc nivelul de 
participare al actorilor regionali la proiectele legate de energia din surse regenerabile; 
constată că statele membre și regiunile dispun de atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie datorită diferențelor geografice; remarcă faptul că politica în 
domeniul energiilor regenerabile nu poate fi întocmai la fel în toate regiunile, astfel încât 
este nevoie de flexibilitate; consideră că aceste atuuri ale regiunilor trebuie să fie scoase în 
evidență și exploatate la potențial maxim; reamintește că trebuie să se țină cont de 
condițiile și resursele locale și regionale în vederea dezvoltării potențialului surselor 
regenerabile de energie; subliniază că bioenergia și alte surse regenerabile de energie pot 
avea o contribuție importantă la încurajarea gestionării energiei, la creșterea economică și 
la vitalitate, în special în regiunile ultraperiferice, insule și zone izolate, regiunile slab 
populate și în zonele rurale; consideră că fondurile cadrului strategic comun folosite 
pentru sursele regenerabile de energie ar trebui să contribuie la distribuția regională a 
energiei produse și la proiectele la scară mică în materie de energie regenerabilă; 
subliniază rolul important al IMM-urilor în cadrul politicii în materie de energii 
regenerabile;

15. constată că, pentru stimularea utilizării energiei din surse regenerabile, va fi necesară o 
abordare integrată la nivel regional; consideră că ar trebui să fie implicați diverși actori în 
crearea infrastructurii, fără a se adăuga niveluri suplimentare de birocrație;

16. susține că, în domeniul energiei din surse regenerabile, proiectele eficace nu ar trebui să se 
oprească la frontierele interne sau externe ale Uniunii Europene; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din domeniul energiei și este de opinie că 
programele europene de cooperare regională, precum și IPA și IEV, ar trebui valorificate 
pentru a permite energiilor regenerabile să se lanseze în forță; subliniază că cele mai bune 
practici ar trebui comunicate și adoptate în cadrul programelor respective; sprijină 
utilizarea fondurilor aferente politicii regionale și politicii energetice pentru proiecte 
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transfrontaliere în domeniul energiilor regenerabile în colaborare cu țări terțe partenere și 
conectarea rețelelor naționale în cadrul celui de al treilea pachet energetic; subliniază că 
regiunile frontaliere externe ar trebui conectate, pe cât posibil, la rețeaua UE pentru a se 
asigura dezvoltarea durabilă de ambele părți ale frontierei; constată, însă, că existența a 
numeroase sisteme diferite de promovare a surselor regenerabile în statele membre dă 
naștere unor ineficiențe, în special în regiunile transfrontaliere; 

17. subliniază importanța realizării treptate a unei piețe interne europene a energiei din surse 
regenerabile în toate regiunile Europei, care să țină seama de toate sursele de energie ale 
acestora, permițându-le astfel să devină competitive într-un mod sustenabil;

18. remarcă faptul că integrarea și extinderea energiilor din surse regenerabile aduc o 
contribuție semnificativă la reducerea costurilor de mediu ale surselor energetice 
convenționale, scăzând gradul de utilizare a combustibililor fosili și nivelul emisiilor de 
gaze cu efect de seră; prin urmare acestea ar trebui dezvoltate, acordându-se atenție 
respectării biodiversității și conservării naturii;

19. semnalează importanța determinantă a coerenței și perseverenței, precum și a inovării și a 
durabilității ca elemente-cheie ale politicii Uniunii Europene în materie de climă și 
energie în vederea atingerii obiectivelor UE 2020 și a creșterii aprovizionării cu energie 
provenită din surse regenerabile până în 2050; semnalează că, în cel mai rău caz, legislația 
prin care se limitează exploatarea energiei din surse regenerabile va îngreuna îndeplinirea 
obiectivelor, ceea ce poate avea efecte negative asupra economiilor regionale;

20. subliniază nevoia de a spori sprijinul concertat în acest domeniu pentru campanii de 
informare specifice și punctuale, care să țină seama de caracteristicile fiecărei regiuni și să 
includă o prezentare a rezultatelor, demonstrând astfel beneficiile obținute de fiecare 
regiune din utilizarea energiilor din surse regenerabile;

21. subliniază experiența valoroasă acumulată la nivel local pentru realizarea independenței 
energetice prin stimularea producerii de energie din surse regenerabile; recomandă 
promovarea energiei din surse regenerabile și a cooperativelor energetice, facilitarea 
schimbului de bune practici și crearea de rețele pentru a se profita la maximum de 
modelele de succes;

22. remarcă faptul că autoritățile locale și regionale au un rol esențial în aplicarea celor mai 
necesare inovări în domeniul energetic pentru ca UE să își poată îndeplini obiectivele în 
materie de surse regenerabile și eficiență energetică și că acestea ar trebui să aibă o 
adevărată contribuție pentru a influența aceste obiective; încurajează o abordare axată pe o 
guvernanță pe mai multe niveluri având ca obiectiv conectarea strânsă și eficientă a 
planurilor naționale în domeniul surselor regenerabile de energie cu strategiile regionale 
de finanțare; reamintește faptul că modalitatea de atingere a unui nivel ridicat de sprijinire 
și de acceptare pe plan social a energiei regenerabile o reprezintă aplicarea unor proceduri 
transparente în domeniul amenajării teritoriului, al construcțiilor și al autorizațiilor, în care 
să fie implicate toate părțile interesate;

23. solicită Comisiei Europene și statelor membre să simplifice procedura de autorizare, să 
creeze un cadru normativ stabil și simplu, să reducă gradul de complexitate al barierelor 
pieței, precum și să creeze stimulente și să simplifice accesul la finanțare, contribuind 
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astfel la implementarea instalațiilor pentru energii regenerabile; în plus, solicită Comisiei 
și statelor membre să asigure cofinanțarea din instrumentele de finanțare a politicii de 
coeziune și fondurile Băncii Europene de Investiții;

24. atrage atenția asupra necesității de a promova acțiuni pentru a valorifica potențialul 
energiilor regenerabile în regiunile europene ultraperiferice, insule și alte zone izolate, 
unde dependența de combustibil este agravată de distanță și de izolarea geografică; invită 
Comisia Europeană și statele membre să instituie un program specific în domeniul 
energiilor regenerabile după modelul POSEI pentru a exploata la maximum potențialul 
unic al acestor teritorii.
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