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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
referitoare la consecințele la nivel local și regional ale dezvoltării rețelelor inteligente

(2013/2128(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 174, 175, 176, 177, 178 și 191 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 37 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Protocolul nr. 26 la TFUE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere rezultatul trilogului dintre Parlamentul European și Consiliu referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
regulamentului Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care 
fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 (COM(2013) 0246 final –
2011/0276 (COD)),

– având în vedere rezultatul trilogului dintre Parlamentul European și Consiliu referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
regulamentului Consiliului (CE) privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului 
european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1080/2006 (COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– având în vedere rezultatul trilogului dintre Parlamentul European și Consiliu referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
regulamentului Consiliului (CE) privind Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 (COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– având în vedere rezultatul trilogului dintre Parlamentul European și Consiliu referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește alocarea financiară 
din Fondul social european pentru anumite state membre (COM(2013)560 2013/0271 
(COD)),

– având în vedere rezultatul trilogului dintre Parlamentul European și Consiliu referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții 
specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru 
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obiectivul de cooperare teritorială europeană (COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),

– având în vedere rezultatul trilogului dintre Parlamentul European și Consiliu referitor la 
regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului 
(CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 
grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, 
simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de grupări,

– 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 Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului 
(Text cu relevanță pentru SEE) (2008/C 82/01),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 734/2013 al Comisiei din 22 iulie 2013 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de 
aplicare a articolului 93 din Tratatul CE,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei din xxx de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din 
tratat (în continuare Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare II sau 
„RGEC II”),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „ Orientări UE pentru aplicarea normelor 
privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor în bandă largă” (2013/C 
25/01),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2011 intitulată „Rețele inteligente: 
de la inovare la implementare”,

– 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 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 
și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050” (COM(2011)0112),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2012, intitulată „Eficientizarea 
pieței interne a energiei ” (COM(2012)0663),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 iunie 2012, intitulată „Energia din surse 
regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană”(COM(2012)0271),
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– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 27 martie 2013, intitulată „Un cadru pentru 
2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei ” (COM(2013)0169),

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2013 referitoare la 
microgenerare - generarea de energie electrică și termică la scară redusă 
(2012/2930(RSP))

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor), Bruxelles, 
25 ianuarie 2012, COM(2012)0011 2012/0011 (COD),

– având în vedere propunerea de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Regiunile în 
2020 – evaluarea viitoarelor provocări pentru regiunile UE”, Bruxelles, 14 noiembrie 
2008, SEC(2008)2868 final,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 intitulată „Contribuția 
politicii regionale la creșterea inteligentă în Europa 2020”,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie (A7-0000/2013),

A. întrucât diverse exemple de bune practici de utilizare eficientă a energiei și de producere 
descentralizată a acesteia demonstrează că comunitățile și cetățenii pot deveni 
„prosumatori” (producători-consumatori), producând energie pentru propriile nevoi și 
totodată vânzând energie către rețea și desfășurând activități în centrale electrice virtuale 
alături de alți actori, obținând beneficii maxime prin includerea tuturor părților în fazele 
de planificare și aplicare a acțiunilor regionale, sprijinind participarea activă și 
schimburile de informații și dezvoltând o abordare holistică prin includerea altor sectoare 
înrudite cu sectorul energetic, precum transporturile și locuințele, recurgând la mecanisme 
inteligente de sprijin financiar și creând noi locuri de muncă,

Noi oportunități pentru economia regională

1. salută schimbarea de paradigmă a modului de producție și de consum al energiei la nivelul 
regiunilor, de la modelul tradițional inflexibil, bazat pe logica sarcinii minime, la o 
producție variabilă, decentralizată și locală, integrând o proporție crescută de energie 
reînnoibilă obținută la scară mică, cu o cerere flexibilă și elastică și stocare distribuită; 
subliniază că rețelele inteligente sunt esențiale pentru o astfel de schimbare de paradigmă, 
implementarea acestora trebuind a fi integrată într-o abordare transsectorială de dezvoltare 
regională, pentru maximizarea beneficiilor la nivelul regiunilor;

2. subliniază, în acest context, oportunitățile pentru schimbări geografice (sau teritoriale) la 
rețeaua de energie pentru regiunile dezavantajate, care pot deveni, din consumatori de 
energie - producători, obținând importante beneficii economice, asigurându-și o 
aprovizionare sigură cu energie; constată că acest lucru ar oferi oportunități mai ale 
regiunilor celor mai îndepărtate și periferice și insulare;
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3. invită statele membre și regiunile să investească cât de curând în rețele inteligente locale 
prin utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene, inclusiv a instrumentelor 
financiare, pentru a atrage investiții private în conformitate cu necesitățile ecologice, 
economice, sociale și teritoriale ale fiecărei regiuni, întrucât nu există o soluție unică 
pentru toate regiunile; solicită o abordare flexibilă la nivel local pentru reducerea 
barierelor la combinarea măsurilor de producere și stocare de energie și de consum 
eficient al acesteia, și pentru cooperarea cu alte sectoare, precum tehnologia informațiilor 
și a comunicațiilor și transporturile;

4. subliniază că introducerea de rețele inteligente presupune un cadru de politici stabil și 
orientat pe termen lung; invită Comisia să propună obiective ambițioase și obligatorii 
pentru 2030 de eficiență energetică și energii regenerabile, precum și pentru emisii de 
gaze de seră, pentru a oferi mai multă certitudine investitorilor și sectoarelor înrudite și 
pentru a facilita introducerea unui sistem energetic inteligent;

5. solicită o abordare mai flexibilă în regulamentele și directivele UE privind piața internă 
pentru a reduce obstacolele la soluțiile individuale pentru fiecare regiune în ceea ce 
privește producerea de energie, aprovizionarea și stocarea acesteia, precum și măsuri de 
eficientizare și diverse mixuri de astfel de măsuri;

6. subliniază că cetățenii trebuie să fie implicați în toate fazele de planificare, implementare 
și transformare a rețelelor de energie, asigurându-se participarea publică în fiecare etapă și 
cu implicarea activă a operatorilor din sistemul de distribuție (OSD) și a furnizorilor de 
tehnologii pentru rețele inteligente; încurajează cetățenii să devină „prosumatori”, 
asigurând producerea de energie din surse regenerabile la nivel individual și local, cu 
vânzarea surplusului către rețea, utilizând contoarele rețelei și fructificând oportunitățile 
economice în calitate de parteneri locali cheie, angajați în producerea de energie 
sustenabilă și în economisirea de energie în cadrul unui concept energetic regional, în 
ansamblul său;

Sisteme energetice inteligente 

7. subliniază că, pentru a asigura implementarea cu succes a rețelelor inteligente, Europa 
trebuie să urmărească o strategie de sisteme energetice inteligente pentru regiuni și 
comunitățile locale, în care rețelele inteligente devin parte a sistemului energetic regional 
cu includerea unei proporții importante de energie din surse regenerabile, inclusiv 
capacități de generare descentralizată, susținute de o gestiune a cererii, măsuri de eficiență 
energetică, sporirea economiilor de energie și soluții inteligente de stocare, sectorul 
transporturilor (e-transport) și schimburi mai bune cu rețelele învecinate; 

8. invită Comisia și Grupul său operativ pentru rețele inteligente să actualizeze și să-și 
extindă actuala definiție a rețelelor inteligente pentru a include și sistemul energetic 
inteligent; incită autoritățile locale și regionale să adopte strategii regionale centrate pe 
sistemul energetic inteligent;

9. subliniază că, pentru a asigura eficiența economică a rețelelor inteligente pentru regiuni 
este necesară combinarea avantajelor directe și indirecte, conectând sectorul energetic cu 
alte sectoare, îndeosebi al locuințelor și al transporturilor, dar și al mediului, al planificării 
urbane, al incluziunii sociale, al gestiunii deșeurilor și al construcțiilor, pentru a atinge 
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obiectivele de economisire de economii, maximizând totodată beneficiile economice;

10. subliniază că sectorul TIC joacă un rol esențial în rețeaua sistemelor energetice 
inteligente, întrucât în comunicarea digitală în timp real dintre toate elementele rețelei 
inteligente, de la producție la distribuirea la consumatorul final, TIC permite un flux 
ambivalent de informații în cadrul rețelei; invită, prin urmare, regiunile să includă 
dezvoltarea de tehnologii TIC interoperabile și atractive din punct de vedere comercial 
pentru crearea unui sistem energetic inteligent, în vederea maximizării economiilor de 
energie în planificarea regională privind rețelele inteligente;

11. solicită operarea de inovări și de investiții mai importante în sectorul TC pentru depășirea 
problemelor celor mai importante cu care se confruntă tehnologiile inteligente, printre 
care interoperabilitatea acestora cu rețelele deja existente, precum și problemele de 
reglementare; invită Comisia și actorii naționali și regionali să instituie un cadru de 
reglementare și investiții favorabil pentru a permite dezvoltarea de soluții TIC 
interoperabile; 

Impact pozitiv asupra pieței locale a muncii 

12. încurajează toate regiunile să investească în sisteme energetice inteligente, ca potențială 
sursă pentru locuri de muncă durabile la nivel local; subliniază că industria construcțiilor 
reprezintă unul dintre principalele domenii în care vor fi create locuri de muncă atât prin 
investiții directe în rețele energetice inteligente, cât și prin investiții în măsuri de eficiență 
energetică și în renovare, de exemplu în sectorul locuințelor;

13. constată că, în 2009, Comisia a calculat că circa 2,8 milioane de locuri ar putea fi create 
prin realizarea obiectivelor de energie reînnoibilă pentru 2020, pe lângă generarea unei 
valori adiționale de circa 1,1% din PIB până în2030; subliniază că Consiliul european 
pentru energie regenerabilă estimează că, dacă 45% din energie ar proveni din surse 
regenerabile până în 2030, 4,4 milioane de locuri de muncă ar fi create și, în cazul în care 
sistemul energetic european ar fi în totalitate compus din energie regenerabilă până în 
2050, acesta ar însuma 6,1 milioane locuri de muncă;

14. invită toate regiunile să investească în aptitudini și formare pentru aceste noi locuri de 
muncă, ținând cont de faptul că ar putea fi creat un număr semnificativ de noi locuri de 
muncă la nivel local în servicii TIC, în transporturi și sectoare adiacente care furnizează 
echipamente inteligente și servicii, cum ar fi în cazul noilor instalații;

15. subliniază că investițiile publice în sisteme energetice inteligente, inclusiv prin 
intermediul fondurilor europene structurale și de investiții, pot stimula oportunități de 
creare de locuri de muncă la nivel local și beneficii pe termen lung pentru regiuni și pot fi 
folosite inclusiv ca instrumente pentru depășirea problemelor economice, mai ales în 
regiuni din țările afectate de criză;

Rolul cetățenilor 

16. subliniază că succesul sistemului energetic inteligent, așa cum indică studiile de bune 
practici și cazurile exemplare, depinde cel mai adesea de faptul că sunt deținute la nivel 
local, fie de cetățeni individuali, fie de o cooperativă, de o comunitate locală sau de o 
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combinație a acestora; recunoaște că astfel de forme de proprietate îmbunătățesc gradul de 
acceptare a investițiilor în toate componentele sistemelor energetice inteligente; consideră 
că cetățenii trebuie implicați în toate etapele de dezvoltare a sistemului energetic 
inteligent; 

17. invită Comisia să elimine barierele din calea proprietății private în actuala legislație UE, 
îndeosebi în legislația privind ajutoarele de stat; invită statele membre să sprijine 
posibilitățile locale de producție a energiei și punerea în comun a energiei locale, nu doar 
în sens ambivalent între rețea și consumatorul final ci și la nivel transfrontalier și între 
unități-consumatoare finale, încurajând proprietatea asupra surselor locale de producere a 
energiei și punerea în comun a energiei produse la nivel local;

18. subliniază că implementarea sistemelor energetice inteligente va schimba semnificativ 
sferele privată și publică, întrucât furnizarea de energie electrică va fi dublată de 
colectarea de date și va fi comunicată în timp real; prin urmare, solicită proceduri 
transparente la toate nivelurile, implicând toți actorii, inclusiv cetățenii, întreprinderile, 
sectoarele implicate, autoritățile locale, operatorii din sistemul de distribuție (OSD), 
operatorii din sistemul de transmitere (OST), autoritățile locale și regionale de protecție a 
datelor și furnizorii de tehnologii de rețele inteligente;

Protecția datelor și confidențialitatea

19. subliniază că sistemele energetice inteligente vor fi operate cu cantități importante de date 
cu caracter personal și numeroase profiluri de clienți, cu un risc important de încălcare a 
securității acestora; ia act de îngrijorările existente îndeosebi în materie de beneficii ale 
contoarelor inteligente pentru consumatori și solicită o mai bună evaluare a acestui 
domeniu, cu analizarea protecției datelor și a confidențialității datelor în cazul contoarelor 
inteligente; subliniază, prin urmare, că datele cu caracter personal trebuie protejate, fără 
excepție, pentru ca acestea să fie protejate și sigure; 

20. invită statele membre să se asigure că regulamentul privind protecția datelor este 
consolidat și adoptat cu celeritate; invită Comisia să elaboreze orientări solide pentru 
colectarea datelor, pentru minimizarea datelor, pentru transmiterea datelor și pentru 
siguranța acestora în cadrul unui sistem energetic inteligent; subliniază că datele cu 
caracter personal trebuie procesate cu scopul specific de a asigura aprovizionarea cu 
energie și numai în măsura în care este absolut necesar, iar datele cu caracter personal nu 
trebuie utilizate pentru tarifare discriminatorie; 

21. subliniază necesitatea de a îmbunătăți protecția datelor și practicile și reglementările în 
materie de confidențialitate privind instalarea de sisteme de contorizare; subliniază faptul 
că garantarea protecției datelor și a confidențialității acestora pentru toate persoanele și 
gospodăriile conectate la rețea este imperativă pentru funcționarea și instalarea de rețele 
inteligente; subliniază că datele colectate trebuie folosite doar pentru a asigura securitatea 
aprovizionării cu energie electrică; invită statele membre să aplice reglementări de 
protecție a datelor și să promoveze drepturile individuale în acest domeniu;

22. invită Comisia și statele membre să se concentreze pe cercetare, dezvoltare și investiții în 
instrumente sofisticate de asigurare a anonimatului, ținând cont de importanța 
anonimizării datelor cu caracter personale pentru a asigura că sistemele energetice 
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inteligente sunt mai ușor acceptate de public;

Cadrul pentru sisteme energetice inteligente de succes

23. subliniază că, în temeiul noilor reglementări FSIE pentru perioada 2014-2020, statele 
membre au obligația de a concentra resursele FSIE pe investiții în direcția unei Europe 
inteligente, sustenabile și cu caracter incluziv; salută cota minimă ce va fi introdusă pentru 
regiuni de a concentra, în funcție de nivelul lor dezvoltare economică, până la 20% din 
resursele FEDR pentru producerea și distribuirea de energie din resurse regenerabile, 
pentru eficiență energetică și rețele inteligente la nivelul de distribuție; subliniază că 
Fondul de coeziune prevede de asemenea investiții în acest domeniu și solicită statelor 
membre să fructifice la maxim această oportunitate;

24. subliniază că fondurile structurale și de investiții europene au rol de catalizator al 
investițiilor și că, întrucât mai multe niveluri teritoriale sunt implicate în finanțare și în 
procesul decizional, guvernanța pe mai multe niveluri joacă un rol important pentru 
implementarea cu succes; salută oportunitățile suplimentare de finanțare din cadrul 
programului Energie inteligentă - Europa; 

25. consideră că sprijinirea rețelelor inteligente la nivel de distribuire nu trebuie inclusă în 
ajutorul de stat; subliniază că dezvoltarea rețelelor inteligente și a energiilor reînnoibile nu 
ar trebui să fie afectată în mod negativ de nou-propusa reformă a ajutoarelor de stat pentru 
energie; invită Comisia, în acest context, să se abțină de la introducerea unui sistem de 
licitație neutru din punct de vedere tehnologic, întrucât proiectele descentralizate și de 
mici dimensiuni ar risca să fie excluse în cea mai mare parte, ceea ce va impieta asupra 
inovării și asupra abordărilor regionale;

26. invită Comisia să reducă obstacolele la investițiile în sisteme energetice inteligente, mai 
ales prin lărgirea bazei de excepții în cadrul reformei ajutoarelor de stat, pentru a permite 
sprijinirea publică a tuturor elementelor sistemelor energetice inteligente de la nivel local 
și regional, inclusiv investiții și operațiuni transsectoriale; solicită includerea sistemelor 
energetice inteligente drept categorie de sine stătătoare în viitorul regulament al Comisiei 
de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (RGEC II) și adaptarea reglementărilor privind alte 
categorii de derogări în bloc, în conexiune cu dezvoltarea sistemelor energetice 
inteligente;

27. subliniază că interoperabilitatea pentru infrastructura inteligentă este esențială, deoarece 
incertitudinea în materie de reglementare și existența unor standarde diferite întârzie 
extinderea infrastructurii inteligente; prin urmare solicită o mai bună cooperare între 
diferitele organizații pentru standarde tehnice la nivel european; subliniază că sunt 
necesare standarde deschise pentru a veni în sprijinul interoperabilității;

28. solicită regiunilor să se conecteze la rețele și să beneficieze împreună de avantajele 
oferite, de cunoștințe și de cele mai bune practici și să coopereze în ceea ce privește 
analizele de beneficii privind sistemele energetice inteligente în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială din FSIE; invită Comisia să instituie o rețea transnațională pentru 
regiunile ce dispun de sisteme energetice inteligente; invită regiunile transfrontaliere să 
utilizeze instrumentul juridic oferit de gruparea europeană de cooperare teritorială 
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(GECT) pentru a institui și a gestiona în comun servicii de interes economic general în 
domeniul energiei regenerabile și al economisirii de energie și al infrastructurii de rețele 
inteligente într-o astfel de rețea;

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și Comitetului Regiunilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Într-o perioadă în care prețurile la energie continuă să crească și în care provocările legate de 
schimbările climatice și cele socioeconomice sunt tot mai importante, toate regiunile din UE 
vor trebui să găsească modalități pentru a garanta o aprovizionare cu energie stabilă și sigură, 
care să fie accesibilă pentru toți cetățenii și care să respecte în același timp criteriile de mediu 
și de durabilitate. 

Luând în considerare diferitele sisteme energetice inteligente și inițiativele privind rețelele 
inteligente, putem observa că există deja numeroase soluții pe teren. Din cumpărători de 
energie, unele regiuni s-au transformat în furnizori de energie, punând în mod deosebit 
accentul pe energia din surse regenerabile și oferind, prin urmare, un model pentru producția 
durabilă de energie care permite stabilizarea prețurilor la energie și, în același timp, obținerea 
de beneficii. 

Astfel de exemple includ regiunea Burgenland în Austria. Güssing în Burgenland a fost, în 
trecut, o regiune săracă și periferică care s-a transformat într-un model de durabilitate, 
generând toată energia ce-i este necesară din surse de energie regenerabile. Insule precum 
Madeira în Portugalia, El Hiero în Spania, Samsø în Danemarca, Ikaria în Grecia, au un 
procent ridicat din necesarul energetic, anterior acoperit din combustibili fosili, a produs acum 
din surse de energie regenerabile, combinate cu infrastructuri inteligente și de depozitare. 

Proiectul Regenerative Model Region Harz vizează regiunea defavorizată Harz din Germania 
și include toate elementele menționate anterior: producția și distribuția de energie obținută în 
principal din surse regenerabile, activități de cercetare și dezvoltare, stocarea energiei, 
consumul și economisirea de energie (inclusiv contoare inteligente, reducerea vârfurilor de 
consum, izolare, e-transport), pentru a da un alt exemplu concret de regiune care utilizează un 
model de bune practici.

Alte exemple de municipalități și regiuni care au atins un bun nivel al securității energetice și 
au redus dependența de importuri sunt Hostětín în Republica Cehă, proiectul de 
microîntreprinderi din Orkney, Scoția privind energia din surse regenerabile, precum și 
orașele și comunitățile înscrise în proiectele-pilot ale programului CONCERTO al Comisiei -
58 de proiecte pilot în 23 de țări. Alte inițiative sunt CO-POWER ce permit cetățenilor să 
demareze proiecte comunitare privind energia din surse regenerabile, în întreaga Europă. 

În ceea ce privește regiunile și comunitățile cele mai avansate, se poate observa că succesul 
este deseori un rezultat al deschiderii și transparenței între autoritățile locale, întreprinderile, 
industria și comunitățile locale și cetățeni. Planificarea în comun și eforturile comune de 
punere în aplicare, în cadrul unui proces care implică toate părțile interesate, creează efecte de 
sinergie și beneficii mai mari pe termen lung pentru regiuni, nu numai în ceea ce privește 
producția și furnizarea de energie sigură și la prețuri accesibile, dar și în termeni de beneficii 
economice, sociale și de mediu. Prin urmare, cele mai bune rezultate se obțin atunci când se 
preferă o abordare holistică, în cazul în care o infrastructură inteligentă este centrată pe un 
sistem energetic inteligent care face parte dintr-un plan regional global mai inteligent, care 
conține, de asemenea, sectoarele conexe, cum ar fi transportul, locuințele și urbanismul. eBUS 
(sistemele de transmitere a datelor energetice) pot fi folosite ca sisteme de stocare de energie 
pentru energia produsă la nivel local atunci când cererea de energie este scăzută, de exemplu 
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în cazul în care vântul este puternic pe timp de noapte, depozitând și utilizând astfel energia la 
nivel local. Încurajarea cetățenilor, dar și a întreprinderilor locale și a industriilor mai mari să 
se concentreze pe economisirea de energie, de exemplu printr-o mai bună izolare, permite 
economii globale. Pe lângă încercările de a reduce consumul de energie în momentele de vârf, 
de exemplu prin funcționarea instalațiilor pe timp de noapte, pot fi reduse vârfurile de consum 
și logica unei infrastructuri de rețea pe bază de cerere cu vârfuri din ce în ce mai înalte poate 
fi contrazisă. Rețelele inteligente, inclusiv contoarele inteligente și soluțiile inteligente de 
stocare pot favoriza această dezvoltare, întrucât fac posibil un sistem energetic nou, mai 
inteligent, în care energia este produsă și utilizată în apropierea locului de producție în loc să 
fie transportată pe distanțe mari și în care comunicarea bidirecțională între producție și 
consum este posibilă. 

Pe lângă asigurarea securității aprovizionării cu energie și reducerea dependenței de 
combustibilii fosili, rețelele inteligente aduc și alte beneficii comunităților locale, și anume în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă și locuri de muncă ecologice. Sectorul energiei 
regenerabile a făcut față fără mari probleme crizei economice actuale, și poate continua să 
creeze locuri de muncă în regiunile în care acestea sunt cele mai necesare, precum regiunile 
de coastă și zonele rurale. Comisia a calculat în 2009 că realizarea obiectivelor privind 
energia regenerabilă pentru 2020 ar crea aproximativ 2,8 milioane de locuri de muncă în acest 
sector, generând o valoare adăugată totală de aproximativ 1,1% din PIB până în 2030. În 
raportul său „O viziune de energie 100% din surse regenerabile pentru Uniunea Europeană”, 
Consiliul european pentru energie regenerabilă estimează că, dacă 45% din energie ar proveni 
din surse regenerabile până în 2030, 4,4 milioane de locuri de muncă ar fi create și, în cazul în 
care sistemul energetic european ar fi în totalitate compus din energie regenerabilă până în 
2050, acesta ar însuma 6,1 milioane locuri de muncă. De asemenea, vor fi create sau 
menținute locuri de muncă la nivel local, de exemplu în sectorul construcțiilor, subiacent 
investițiilor în economiile de energie în sectorul locuințelor.

O implementare bine integrată de rețele inteligente, ca parte a planurilor regionale de energie 
va permite cetățenilor să preia un rol activ și o mai mare responsabilitate în ceea ce privește 
planificarea rețelelor energetice din regiunile lor, și fructificarea beneficiilor sociale și 
financiare unor astfel de decizii. Acest lucru le va permite cetățenilor să devină „prosumatori” 
- producând, utilizând și comercializând propria energie în cadrul unei rețele inteligente.

Acestea demonstrează că o rețea inteligentă poate fi cheia de boltă a unei viziuni a energiei 
durabile, inclusiv producția sporită de energie din surse regenerabile, economiile de energie și 
o mai bună utilizare, mai ales la nivel local, a energiei produse astfel. Prin urmare, sistemele 
energetice inteligente pot fi considerate drept un concept global ce aduce beneficii 
semnificative regiunilor europene. 

Există însă și aspecte problematice ce trebuie soluționate pentru a face posibilă implementarea 
sistemelor energetice inteligente în regiunile UE. Pentru a câștiga încrederea cetățenilor în 
crearea unui sistem energetic bazat pe schimburi de date bidirecționale, bazate pe utilizatorii 
finali, protecția datelor și a vieții private trebuie să fie asigurată și respectate în permanență. 
La un nivel mai general, trebuie abordate problemele de reglementare și cele juridice, printre 
care și ajutoarele de stat. Acest lucru este foarte important mai ales dacă sunt analizate 
abordările transsectoriale, care fac legătura între TIC și sectorul energetic. Inițiativele din 
regiunile de graniță, în proximitatea frontierelor, se confruntă și ele cu numeroase aspecte 
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problematice de natură juridică. E necesară deschiderea granițelor dintre țări și a barierelor 
dintre sectoare, întrucât numai o abordare holistică va permite fructificarea deplină a 
oportunităților create de introducerea sistemelor energetice inteligente. În acest sens, este 
necesar un cadru juridic și de reglementare favorabil, un astfel de cadru fiind deosebit de 
important pentru toate tipurile de investiții și cooperarea pe termen lung legate de sistemele 
energetice inteligente. 

Este posibilă atingerea unui caracter durabil pentru regiunile și comunitățile europene. Prin 
eforturi comune, regiunile-model, insulele și comunitățile menționate mai sus, nu vor mai fi 
singurii pionieri, ci standardul pentru o Uniune mai prosperă, sustenabilă și independentă 
energetic.


