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Trebuie asigurată o mai bună legătură între energia din 
surse regenerabile și politicile de dezvoltare rurală, arată 
Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, UE ar trebui să depună mai multe 
eforturi pentru a valorifica mai bine sinergiile existente între politicile sale privind sursele regenerabile 
de energie și dezvoltarea rurală. Auditorii au examinat legătura dintre energia din surse regenerabile și 
dezvoltarea rurală și au ajuns la concluzia că, deși există sinergii potențiale, acestea rămâneau în mare 
parte nevalorificate.  

Sunt disponibile mai multe programe de finanțare naționale și ale UE pentru a încuraja producerea și 
utilizarea energiei din surse regenerabile, o astfel de sursă din partea UE fiind Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR). Or, după cum au observat auditorii, Comisia Europeană nu era în măsură 
să pună la dispoziție informații cuprinzătoare și actualizate cu privire la sprijinul financiar pentru energia 
din surse regenerabile, nici la nivel de ansamblu, nici în ceea ce privește FEADR în particular.  
„Finanțarea pentru dezvoltare rurală poate juca un rol în atingerea obiectivelor privind energia din surse 
regenerabile stabilite la nivelul UE și la nivel național, dar zonele rurale ar trebui să profite și ele atunci când 
sprijinul pentru acest tip de energie provine din fondurile de dezvoltare rurală”, a declarat domnul 
Samo Jereb, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Comisia Europeană nu a oferit 
suficiente clarificări sau orientări în acest sens.” 

Auditorii Curții au efectuat vizite în cinci state membre: Bulgaria, Franța (Normandia Inferioară), Italia 
(Toscana), Lituania și Austria. Ei au constatat că majoritatea statelor membre vizitate nu au utilizat 
fondurile de dezvoltare rurală pentru a acorda prioritate proiectelor de energie din surse regenerabile, care 
aveau și potențialul de a contribui la o dezvoltare rurală durabilă. Deși numeroase proiecte vizitate au 
obținut într-adevăr rezultate economice și de mediu pozitive, statele membre au finanțat și proiecte care 
creaseră un avantaj economic pentru titularii de proiecte, dar al căror impact pozitiv asupra zonelor rurale 
a fost limitat. 

Per ansamblu, politica UE privind energia din surse regenerabile ar putea stabili în mod mai explicit 
condițiile pentru corelarea cu succes a acestui tip de energie cu dezvoltarea rurală. În opinia Curții, cadrul 
de politică privind energia din surse regenerabile aflat în dezbare ar putea îmbunătăți situația. Totuși, nici 
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cadrul de durabilitate actual pentru bioenergie și nici cel propus nu asigură o bază adecvată pentru 
protejarea suficientă a zonelor rurale împotriva riscurilor socioeconomice și de mediu sau pentru 
valorificarea deplină a potențialului de promovare a dezvoltării durabile.  

 

Curtea formulează următoarele recomandări: 

• Comisia și statele membre ar trebui să țină seama de nevoile zonelor rurale atunci când elaborează viitoarea politică 
privind energia din surse regenerabile. 

• Comisia, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să elaboreze viitorul cadru de politici pentru bioenergie într-un 
mod care să prevadă garanții mai bune împotriva utilizării unor surse nedurabile de biomasă pentru producția de energie.  

În plus, Comisia ar trebui:  

• să precizeze scopul și rolul sprijinului din fonduri de dezvoltare rurală pentru investițiile în energia din surse 
regenerabile; 

• să ceară statelor membre să pună la dispoziție, în cadrul rapoartelor lor de implementare din 2019, informații 
pertinente referitoare la realizările programelor privind energia din surse regenerabile; 

• să consolideze, împreună cu statele membre, necesitatea de a se acorda sprijin doar proiectelor viabile de energie 
din surse regenerabile care prezintă avantaje clare pentru dezvoltarea rurală durabilă, în special în cazul sprijinului din 
partea FEADR. 

Note către editori 

Energia din surse regenerabile este energia produsă din surse nefosile regenerabile care, considerate la 
o scară de timp umană, se refac în mod natural. Atât producția, cât și consumul de energie din surse 
regenerabile sunt în creștere în UE, dar este necesară continuarea eforturilor dacă se dorește îndeplinirea 
obiectivelor UE privind energia din surse regenerabile fixate, și anume ca ponderea acestui tip de energie în 
consumul final să ajungă la 20 % până în 2020 și la cel puțin 27 % până în 2030. Dacă UE dorește să își 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră pentru a respecta Acordul de la Paris privind schimbările climatice, 
încheiat în 2015, este esențial să se utilizeze mai multă energie din surse regenerabile.  

Conform unui studiu realizat de Ecofys, o firmă de consultanță din domeniul energiei, în 2012 s-au plătit 
99 de miliarde de euro din bani publici pentru sprijinirea sectorului energetic din UE, fondurile provenind în 
principal din bugetele naționale, iar 40 de miliarde de euro din această sumă au fost alocați pentru energia 
din surse regenerabile. 

Comisia a prezentat în noiembrie 2016 o propunere de directivă privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile. Consiliul a ajuns la un acord cu privire la abordarea generală, iar Parlamentul European 
a adoptat o serie de amendamente în ianuarie 2018. De asemenea, Consiliul și-a pregătit poziția pentru 
prima reuniune din cadrul trilogului. 

Raportul special nr. 5/2018, intitulat „Energie din surse regenerabile pentru o dezvoltare rurală durabilă: 
sinergiile posibile sunt considerabile, dar rămân în mare parte nevalorificate”, este disponibil în 23 de limbi 
ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 

 


