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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la
Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016) 767final}.
Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaţilor faţă de propunerea sa, care face
parte din pachetul „Energie curată pentru toţi europenii”. Acest pachet stabileşte cadrul
legislativ pentru atingerea obiectivelor privind energia şi clima, care au fost convenite de
Consiliul European în octombrie 2014. Pachetul pune, de asemenea, în aplicare uniunea
energetică,

cu scopul de a le oferi consumatorilor europeni — gospodăriilor şi

întreprinderilor - o energie sigură, durabilă, competitivă şi la preţuri accesibile.
Propunerea include, în special, o serie de măsuri în diferite sectoare, precum energia
electrică, domeniul imobiliar, industria şi transporturile, în vederea încurajării utilizării
energiei din surse regenerabile. Acest set de măsuri ambiţios este de natură să ajute statele
membre, în mod colectiv, precum şi Uniunea Europeană, în ansamblu, să atingă obiectivul
conform căruia energia din surse regenerabile trebuie să reprezinte cel puţin 27 % din
consumul final brut de energie în Uniune până în 2030.
Comisia ia notă de poziţia adoptată de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte libertatea
statelor membre de a-şi alege propriul mix energetic şi contribuţiile naţionale la realizarea
obiectivului UE. în acest sens, Comisia ar dori să sublinieze faptul că articolul 23 din
propunere stabileşte un obiectiv de a atinge o creştere a energiei din surse regenerabile
pentru încălzire şi răcire cu un punct procentual pe an. Această dispoziţie este menită să
ofere statelor membre suficientă flexibilitate pentru a adopta măsuri care să faciliteze
utilizarea într-o măsură mai mare a energiei din surse regenerabile în acest sector
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important. In acelaşi spirit, articolul 25 din propunere introduce o obligaţie pentru furnizorii
de combustibili care nu s-ar traduce într-un obiectiv secundar pentru statele membre şi care
ar permite un grad înalt de flexibilitate în ceea ce priveşte punerea lui în aplicare.
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Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaţilor faţă de producţia proprie şi
autoconsumul de energie şi subliniază că dispoziţiile articolelor 21 şi 22 din propunere
încurajează în mod activ aşa-numiţii „prosumatori ” să participe la piaţa energiei. Acestea,
împreună cu sugestia privind schemele de sprijin eficiente din punctul de vedere al costurilor
inclusă la articolul 4 din propunere, ar contribui la crearea unor condiţii care să stimuleze
investiţiile pe piaţă şi să sporească viabilitatea comercială a tehnologiilor din domeniul
energiei din surse regenerabile.
în ceea ce priveşte recomandarea formulată de Camera Deputaţilor cu privire la cerinţele în
materie de ajutoare de stat, actualele orientări privind ajutoarele de stat pentru obiectivele
legate de protecţia mediului şi energie vor rămâne în vigoare până la sfârşitul anului 2020.
Comisia încă nu a prezentat un calendar pentru revizuirea acestora şi nici nu a decis asupra
unei posibile extinderi a actualelor orientări pentru perioada ulterioară anului 2020.
Comisia salută recomandarea formulată de Camera Deputaţilor cu privire la încurajarea
unor soluţii tehnice inovatoare pentru tranziţia către biocombustibilii avansaţi. Sugestia
Comisiei de a reduce treptat cota de carburanţi convenţionali vizează stimularea acestor
tipuri de inovare pe piaţa biocombustibililor. în ceea ce priveşte finanţarea directă a acestor
tipuri de inovare, această chestiune va depinde de rezultatul discuţiilor referitoare la
următorul cadru financiar multianual pentru perioada ulterioară anului 2020.
Comisia ia notă de solicitarea Camerei Deputaţilor privind formarea profesională şi
consolidarea cunoştinţelor tehnologice în cadrul sistemelor educative ale statelor membre. în
această privinţă, Comisia reaminteşte faptul că proiectul de buget al Uniunii Europene
pentru 2018, publicat la 30 iunie, propune să se acorde sprijin pentru stimularea creării mai
multor locuri de muncă, în special pentru tineri, precum şi pentru stimularea creşterii
economice şi a investiţiilor strategice în întreaga Uniune Europeană.
Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.
Cu deosebită consideraţie,

Julian King
Membru al Comisiei
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