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Prezentul document va fi dezbătut în ședința Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și 

energie, care va avea loc la 30 iunie 2015, între orele 11:00 și 18:00. Având în vedere timpul 

necesar traducerii, amendamentele trebuie depuse cel târziu până miercuri, 17 iunie 2015, ora 

15:00 (ora Bruxelles-ului), cu ajutorul instrumentului online de depunere a amendamentelor 

(disponibil pe portalul membrilor: http://cor.europa.eu/members). Ghidul utilizatorului se găseşte la 

adresa http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx. 

 

 

http://www.cor.europa.eu/
http://cor.europa.eu/members
http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx


 

COR-2015-01536-00-00-PA-TRA (FR) 2/10 

Documente de referinţă 

 

„O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul 

schimbărilor climatice”  

COM(2015) 80 final 

și 

„Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% – Pregătirea rețelei de energie electrică a 

Europei pentru 2020”  

COM (2015) 82 final 
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Proiect de aviz al Comisiei pentru mediu, schimbări climatice şi energie – Pachetul 

privind uniunea energetică 

 

I. RECOMANDĂRI POLITICE 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

 

Mesaje-cheie 

 

1. reamintește că energia a reprezentat un element esențial al construcției europene (Tratatul de la 

Paris din 1951, Tratatul Euratom din 25 martie 1957); 

 

2. salută adoptarea de către Comisie a pachetului fără caracter legislativ intitulat „Uniunea 

energetică”, care reprezintă un real progres către o piață europeană a energiei mai integrată între 

statele membre și un cadru pentru o dezbatere mai amplă cu privire la aspectele centrale actuale 

legate de politica energetică, pe care Comitetul Regiunilor le-a abordat deja în lucrările sale 

politice și în avizele sale recente privind energia durabilă, energia la prețuri accesibile și 

securitatea aprovizionării; 

 

3. reamintește ponderea importurilor de energie în balanța comercială a UE și dependența sa tot 

mai mare de țări terțe; 

 

4. semnalează din nou că sistemul electric european este în prezent în plină criză. Acesta se află 

într-o situație acută de supraproducție și, în același timp, aspectele de securitate a aprovizionării 

determină probleme care trebuie să fie soluționate rapid; 

 

5. ia act de faptul că creșterea producției de energie din surse regenerabile și introducerea ei 

prioritară în rețea au condus la reducerea prețurilor pe piața europeană cu ridicata și a 

rentabilității mijloacelor de producție istorice, ceea ce implică redeschiderea centralelor pe 

cărbune și creșterea emisiilor de CO2; 

 

6. subliniază că piața energiei electrice are o funcționare defectuoasă, cu prețuri de vânzare cu 

ridicata în continuă scădere, care nu reflectă costurile totale necesare pentru dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii și că o astfel de piață ar trebui, însă, să conducă la o adevărată 

optimizare a resurselor din fiecare stat membru și a infrastructurii disponibile, prin intermediul 

operatorilor autorizați să acționeze la nivel regional sau chiar european; 

 

7. observă faptul că prețul final al energiei electrice, lăsat la latitudinea statelor membre, crește 

pentru cetățenii europeni, din cauza costurilor schemelor de sprijin public în favoarea energiei 

din surse regenerabile,dar și din cauza creșterii impozitelor și a diverselor taxe netransparente; 

 

8. consideră că este esențial să se creeze o legătură între politica UE de combatere a schimbărilor 

climatice și politica energetică și reamintește că funcționarea corectă a pieței emisiilor de dioxid 

de carbon – care determină un preț efectiv al emisiilor de CO2 – reprezintă cel mai eficient 

instrument de realizare a obiectivului de investiții într-o economie cu emisii scăzute de carbon; 
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9. consideră că politica energetică europeană este o pârghie importantă pentru coeziunea teritorială 

la nivelul Uniunii Europene, deoarece ia în considerare handicapurile și punctele forte ale 

diferitelor teritorii și că, prin combinarea atuurilor și a punctelor slabe din fiecare, trebuie să se 

ajungă la o îmbunătățire a situației pentru toți; 

 

10. își exprimă dorința de a fi implicat ca partener instituțional în dezbaterea privind uniunea 

energetică recent lansată și de a i se permite să contribuie prin recomandările sale politice la 

activitatea celorlalte instituții, inclusiv în ce privește legislația și guvernanța uniunii energetice;  

 

11. ia act, în special, de rolul specific atribuit autorităților locale și regionale în pachetul privind 

uniunea energetică, în ceea ce privește efortul necesar pentru a asigura eficiența energetică a 

clădirilor și salută angajamentul Comisiei de a îmbunătăți condițiile-cadru de finanțare a 

proiectelor privind eficiența energetică, inclusiv la nivel local și regional; 

 

12. cere să fie implicat mai mult în lucrările Comisiei care vizează în mod specific lansarea unei noi 

inițiative privind „finanțarea pentru clădiri inteligente”; 

 

13. regretă, cu toate acestea, lipsa referirii la autoritățile locale în domeniile-cheie ale pachetului 

privind uniunea energetică, și anume sursele regenerabile de energie, inovarea și tehnologia, 

securitatea aprovizionării și relațiile externe, și solicită o mai mare implicare a Comitetului 

Regiunilor, precum și luarea în considerare a recomandărilor sale politice în timpul procesului 

de elaborare de către Comisie a noilor reglementări prevăzute în pachetul privind uniunea 

energetică, în special revizuirea directivelor privind sursele regenerabile de energie; 

 

14. reamintește importanța asumării responsabilității politice la toate nivelurile, pentru aplicarea 

reușită a politicilor europene, și subliniază că, pentru realizarea viziunii ambițioase a uniunii 

energetice, va fi nevoie de un angajament ferm din partea instituțiilor europene, a statelor 

membre, a parlamentelor naționale, a autorităților locale, a întreprinderilor și cetățenilor, fiecare 

la nivelul său și în limitele propriilor competențe; 

 

15. subliniază rolul autorităților locale ca actori indispensabili ai uniunii energetice, în special în 

domeniul economisirii energiei în transportul urban și interurban, al strategiilor de comunicare 

interregionale, al infrastructurii energetice transfrontaliere, al cooperării privind noile tehnologii 

de stocare, al cofinanțării de clădiri publice inteligente și eficiente din punct de vedere energetic, 

al adoptării de legi privind economia cu emisii reduse de carbon și al utilizării fondurilor ESI 

pentru cooperarea transfrontalieră în domeniul energiilor regenerabile; 

 

16. subliniază că Convenția primarilor reprezintă o bună exemplificare a contribuției autorităţilor 

locale la punerea în aplicare a unei politici energetice durabile; reamintește susținerea fermă pe 

care Comitetul a acordat-o acestei inițiative și consideră că ea trebuie valorificată mai bine, ca 

potențial motor de creștere al uniunii energetice și în vederea atingerii obiectivelor UE în 

materie de energie în perspectiva anului 2030; solicită Comisiei să-și intensifice sprijinul 

acordat Convenției primarilor până în 2030, pentru a multiplica numărul semnatarilor; 
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Obiectivele ambițioase privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile în perspectiva 

anului 2030: 

 

Crearea și promovarea unui forum european al regiunilor pentru uniunea energetică 

 

17. constată că există o gamă largă de experimente și inițiative locale demne de a fi puse în comun 

pentru valorificarea bunelor practici și obținerea feedback-ului; 

 

18. propune în acest sens crearea unui forum european al regiunilor care ar putea fi lansat sau cel 

puțin îndrumat de Comitetul Regiunilor, urmând ca una dintre secțiunile acestuia să fie dedicată 

uniunii energetice; 

 

19. propune ca printre misiunile acestui forum să se numere căutarea și promovarea unor metode 

prin care cetățenii europeni să accepte și să întâmpine pozitiv proiectele legate de tranziția 

energetică; 

 

Luarea în considerare a eforturilor și contribuţiei autorităţilor locale 

 

20. reiterează faptul că, adesea, autoritățile locale vizează obiective mai ambițioase decât cele 

prevăzute de legislația Uniunii Europene; 

 

21. invită Comisia să identifice aceste bune practici și să se inspire din ele pentru concretizarea în 

legislație a obiectivelor uniunii energetice; 

 

22. propune să se încredințeze această misiune Forumului regiunilor, care ar putea să monitorizeze 

în mod regulat angajamentele autorităților locale, făcându-le cunoscute așa cum se cuvine și, în 

plus, asigurându-le compatibilitatea; 

 

Consolidarea și extinderea acțiunii Pactului primarilor 

 

23. reamintește abordarea pe mai multe niveluri, care a fost aplicată cu succes în cazul Convenției 

primarilor și care ar trebui să fie consolidată și transferată către alte domenii de acțiune, în 

cadrul uniunii energetice; 

 

24. semnalează faptul că Comitetul Regiunilor este gata să contribuie la definirea strategiei 

Convenției primarilor pentru perioada post-2020; 

 

Transformarea regiunilor ultraperiferice în adevărate laboratoare ale tranziției energetice 

 

25. recunoaște natura specifică a teritoriilor ultraperiferice, care, de cele mai multe ori, nu sunt 

interconectate și depind de producția de energie costisitoare pe bază de cărbune, deși au multe 

posibilități să producă energie din surse regenerabile; 

 

26. solicită Comisiei să susțină proiectele inovatoare în regiunile ultraperiferice, transformându-le 

în adevărate laboratoare ale tranziției energetice; 
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Finanțarea proiectelor în materie de eficiență energetică/energie durabilă la nivel local și regional: 

 

Recurgerea la instrumente financiare eficiente 

 

27. confirmă faptul că prioritatea sa este să coopereze cu celelalte instituții pentru îmbunătățirea 

condițiilor de reglementare și financiare aplicabile investițiilor locale și regionale în energie 

durabilă; 

 

28. recunoaște importanța unei mai bune promovări a instrumentelor financiare destinate eficienței 

energetice în sectorul transporturilor și al clădirilor, mai ales la nivel local, cum ar fi viitoarea 

inițiativă a Comisiei de „finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente”, pe care Comitetul 

Regiunilor o consideră majoră; 

 

29. subliniază că aceste politici vor fi cu atât mai eficiente cu cât modelele de afaceri puse în 

aplicare vor fi în măsură să pună la dispoziție o puternică mobilizare a fondurilor private, iar 

mediul de reglementare va fi armonizat și securizat, permițând în același timp inovării să se 

dezvolte, pentru ca toți operatorii să facă sistemul mai inteligent și mai aproape de consumator; 

 

30. invită Comisia să se asigure că noile orientări privind ajutoarele de stat nu creează sarcini 

suplimentare pentru proiectele locale și regionale privind energia regenerabilă și eficiența 

energetică sau pentru modelele locale construite în jurul rețelelor inteligente („smart grids”) și 

al stocării și care nu sunt în măsură să facă față concurenței marilor operatori; 

 

Accentul pus asupra consumatorilor pe piața internă a energiei: 

 

31.  salută intenția Comisiei de a institui un nou „New Deal” pentru consumatorii de energie, în 

măsura în care se preconizează să acopere domenii considerate esențiale de Comitetul 

Regiunilor în avizele sale recente privind politica energetică, în special participarea activă a 

consumatorilor la sistemul energetic; 

 

Promovarea eficienței energetice pentru a reduce consumul de energie 

 

32. recunoaște că obiectivul Uniunii Europene de a exploata mai mult potențialul de eficiență 

energetică a clădirilor este esențial. Această măsură ar trebui să reducă facturile la energie ale 

ocupanților clădirilor, cu condiția să existe îndrumare eficientă; 

 

33.  reamintește că sprijinul pentru izolarea termică eficientă a clădirilor poate constitui o măsură 

importantă de combatere a sărăciei energetice și de creare de locuri de muncă la nivel local; 

 

34. subliniază că această politică nu poate să producă efecte depline decât în cazul în care este 

aplicată pe scară largă; 

 

35. reamintește, în acest sens, că eficacitatea acestei măsuri se întemeiază atât pe obiectivele de 

performanță energetică ridicată, cât și pe îndrumarea ocupanților; 
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Un regulament eficace pentru protejarea consumatorilor 

 

36. subliniază că reglementarea este un element-cheie pentru funcționarea pieței de energie și că 

instituirea un semnal de preț este esențială pentru a permite localizarea optimă a 

infrastructurilor și a mijloacelor de producție; 

 

37. reamintește că sectorul energetic rămâne un mare consumator de capital, ceea ce implică o 

stabilitate pe termen lung în materie de reglementare; 

 

38. ia act de faptul că creșterea producției de energie din surse regenerabile, prin natura sa, implică 

o dispersie a locurilor de producție și, prin urmare, o implicare puternică a autorităților locale; 

 

39. solicită Uniunii Europene să încurajeze autoritățile naționale de reglementare să includă în 

rândul lor un reprezentant al autorităților locale; 

 

40. își exprimă speranța ca ACER (Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din 

Domeniul Energiei) să includă în conducerea sa un reprezentant al autorităţilor locale, care ar 

putea fi desemnat de Comitetul Regiunilor; 

 

Combaterea sărăciei energetice: o prioritate la nivel european 

 

41. deplânge accentuarea sărăciei energetice, și anume situația persoanelor care nu pot avea un 

acces normal și periodic în casele lor, și nici în timpul deplasărilor, la sursele de energie 

necesare pentru satisfacerea propriilor nevoi; 

 

42. propune să se elaboreze o definiție comună a sărăciei energetice în toate statele membre ale 

Uniunii Europene și să se definească indicatori europeni pentru o mai bună delimitare și 

abordare a acestei probleme; 

 

43. propune ca Forumul regiunilor să organizeze reuniuni periodice pentru a dezbate chestiunea 

sărăciei energetice, pentru a promova inițiativele locale, naționale și europene și a formula 

recomandări concrete adresate factorilor de decizie politică, organizațiilor și șefilor de 

întreprinderi; 

 

44. consideră că lupta împotriva sărăciei energetice trebuie să fie rezultatul politicilor în domeniile 

eficienței energetice și transportului, precum și în domeniul educativ și social; 

 

45. consideră că soluționarea celor mai dificile cazuri necesită o abordare cuprinzătoare a problemei 

și ține mai curând de politicile sociale; 

 

Rețele și contoare inteligente: instrumente în slujba consumatorilor 

 

46. subliniază nevoia de a grăbi înființarea unui sistem inteligent, atât la nivelul rețelelor, cât și al 

producătorilor/consumatorilor, pentru optimizarea sistemului în ansamblu și introducerea 

contoarelor inteligente, ca factori-cheie de gestionare optimă a cererii cu participarea activă a 

consumatorului; 
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Infrastructurile energetice: interconectarea necesară a anumitor state 

 

47. recunoaşte importanţa strategică a interconectării gazului și energiei electrice în ansamblul UE; 

recunoaște că este vital să se verifice dacă infrastructurile existente sunt utilizate în mod optim, 

înainte de a investi în infrastructuri noi și că prioritatea absolută o reprezintă investițiile în 

inteligența rețelelor și a sistemului; 

 

48. subliniază importanța investițiilor în infrastructura energetică și solicită implicarea Comitetului 

Regiunilor în activitatea Forumului infrastructurii energetice; 

 

49. reamintește, cu toate acestea, că infrastructura este finanțată de către consumatori, astfel încât 

identificarea proiectelor de interes comun ar trebui să se bazeze pe analizele detaliate costuri-

beneficii; 

 

50. subliniază importanța sprijinului cetățenilor pentru realizarea infrastructurii într-un interval de 

timp rezonabil; 

 

Recunoașterea contribuției autorităților locale la securizarea rețelei de energie electrică 

 

51. ia act de faptul că autoritățile locale și regionale fac posibilă o abordare reală a securizării 

nevoilor de producție prin implementarea optimă a mijloacelor de producție, în special ținând 

seama de potențialul local de energie; 

 

52. consideră că inovarea în domeniul energiilor regenerabile, mobilitatea ușoară, captarea 

carbonului și stocarea energiei ar trebui să fie promovate și la nivel local; 

 

53. propune ca, în conformitate cu principiul subsidiarității, Uniunea Europeană să încurajeze 

crearea unor modele prescriptive de dezvoltare a sistemului energetic, stabilite cel puțin la nivel 

regional și a căror coerență să fie monitorizată la nivel european; 

 

Transformarea zonelor transfrontaliere în laboratoare ale uniunii energetice 

 

54. regretă că, din cauza efectului de frontieră și a diversității legislațiilor naționale, zonele 

transfrontaliere sunt adesea dezavantajate sau nu sunt în măsură să își exploateze întregul 

potențial energetic; 

 

55. sugerează ca abordările voluntare ale regiunilor, menite să elimine efectul de frontieră, să fie 

promovate de Comisie; 

 

56. invită UE să promoveze, după caz, un cadru legislativ și de reglementare care să promoveze 

interconectarea rețelelor de distribuție de pe ambele părți ale frontierei și să optimizeze 

integrarea energiei; 

 

57. invită Comisia Europeană să sprijine și să stimuleze în mod specific proiectele de cooperare 

regională din domeniul distribuției; 
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58. propune să se atingă în permanență un echilibru corect între cheltuielile Uniunii Europene 

pentru marile infrastructuri transfrontaliere și satisfacerea necesităților locale, în vederea unei 

mai bune integrări în rețea a energiei din surse regenerabile produse la nivel local și a 

dezvoltării simultane a rețelelor de distribuție inteligente; 

 

Inovarea: pârghie a tranziţiei energetice și motor al creării de locuri de muncă 

 

59. recunoaște rolul strategic al inovării în domeniul tehnologiilor energetice pentru succesul 

decarbonizării sistemului energetic al UE și, astfel, pentru reducerea emisiilor; 

 

60. subliniază că constituirea de sectoare industriale cu un puternic conținut tehnologic și care 

promovează gestionarea activă a cererii, utilizarea inteligentă a energiei și eficiența energetică 

trebuie să fie o prioritate a uniunii energetice. 

 

61. consideră că acest angajament, care poate fi realizat rapid, este prima sursă de câștiguri de 

competitivitate energetică, de reducere a emisiilor de CO2 și de locuri de muncă imposibil de 

delocalizat; 

 

62. consideră că autoritățile locale și regionale dispun de pârghii importante pentru a îmbunătăți 

eficiența energetică prin politicile lor în materie de clădiri, locuințe, mobilitate și amenajarea 

teritoriului, dar și prin educație și formare profesională; 

 

63. își exprimă dorința de a colabora cu DG ENER și DG REGIO și cu Centrul Comun de Cercetare 

pentru a explora posibilitățile de stabilire a unor legături mai bune sau a unor sinergii între 

politicile UE și programe sale de finanțare, în vederea optimizării, în cadrul unor strategii de 

specializare inteligentă, a eforturilor regionale și locale de a investi în domeniul energiei; 

 

Dimensiunea externă a politicii în domeniul energiei, 

 

64. semnalează că Comitetul Regiunilor a participat în mod regulat la platforma Parteneriatului estic 

pentru securitate energetică și că de experiența Uniunii Europene ar trebui să beneficieze 

partenerii noștri externi, promovând în același timp expertiza industrială și tehnologică a 

întreprinderilor noastre; 

 

65. subliniază faptul că proiectele în materie de energie durabilă la nivel local și regional au redus 

dependența energetică a UE de exterior; 

 

66. recomandă consultarea Comitetului Regiunilor cu privire la viitoarele inițiative ale Comisiei în 

materie de politică energetică externă. 

 

Bruxelles, ... 
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