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PROIECT DE OPINIE 

 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, COSILIUL EUROPEAN , CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR   

Strategia UE pentru energia solară 

 [COM (2022) 221] 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru examinarea 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - Strategia UE pentru 

energia solară.  

Comunicarea stabilește o foaie de parcurs pentru valorificarea 

oportunităților oferite de tehnologiile din domeniul energiei solare și prezintă o 

serie de măsuri precum simplificarea procedurilor de autorizare, lansarea unei 

Alianțe a industriei energiei solare fotovoltaice, instituirea Parteneriatului UE la 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
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scară largă în materie de competențe și Inițiativa europeană privind 

acoperișurile solare.  

Luând în considerare Nota elaborată de Ministerul Afacerilor Externe pe 

marginea acestei Comunicări, precum și Fișa de informare transmisă de Direcția 

pentru Uniunea Europeană,  Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci, în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1) şi ale art. 176 alin. (1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, adoptă prezentul proiect de opinie: 

 Au luat act că această Comunicare este un document de consultare și 

este un document nelegislativ; 

 Au reținut că în centrul planului REPowerEU, inițiativa UE de a 

pune capăt dependenței sale de combustibilii fosili din Rusia, se 

regăsește utilizarea masivă și rapidă a energiei din surse regenerabile, 

energia solară constituind elementul principal al acestui efort;  

 Membrii Comisiei înțeleg că Strategia UE privind energia solară 

prezintă o viziune cuprinzătoare care să permită concretizarea rapidă 

a beneficiilor aduse de energia solară și prezintă patru inițiative 

menite să contribuie la depășirea restului de provocări în scurt timp;  

 Membrii Comisiei salută cele patru inițiative: inițiativa europeană 

privind acoperișurile solare, scurtarea și simplificarea procedurilor 

de autorizare, instituirea unui parteneriat UE la scară largă în 

materie de competențe, lansarea unei Alianțe a industriei energiei 

solare fotovoltaice;  

 Au reținut că până la sfârșitul anului 2020, UE a atins o capacitate 

instalată de producție de energie solară fotovoltaică de 136 GW, 

adăugând peste 18 GW în anul respectiv. Aceasta a generat 

aproximativ 5% din producția totală de energie electrică a UE. Pentru 

a atinge obiectivul propus de Comisie pentru anul 2030 pentru 

energia din surse regenerabile, în acest deceniu, UE va trebui să 

instaleze, în medie, aproximativ 45 GW pe an. În acest sens, cererea 
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de energie acoperită de energia termică solară și de energia 

geotermică ar trebui, ce puțin, să se tripleze.   

 Au reținut că, date fiind costurile inițiale relativ ridicate pe care le 

presupun tehnologiile din domeniul energiei solare, este esențială 

stabilirea unor condiții de finanțare atractive. Din analiza Comisiei 

reiese că investițiile suplimentare în tehnologiile fotovoltaice solare, 

în cadrul REPowerEu se ridică la 26 de miliarde de Euro până în 

2027, pe lângă investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor 

propunerilor din pachetul legislativ ”Pregătiți pentru 55”. Cea mai 

mare parte a finanțării va fi privată, dar parțial activată de finanțarea 

publică, inclusiv din partea UE. Mecanismul de redresare și reziliență 

a alocat deja cel puțin 19 miliarde de Euro pentru accelerarea 

introducerii surselor regenerabile de energie;                                           

 Au luat notă de faptul că, în demersul de valorizare a energiei solare 

în beneficiul cetățenilor și comunităților, Comisia invită statele 

membre să sprijine parteneriatele între autoritățile locale, 

comunitățile energetice și administratorii de locuințe sociale pentru a 

facilita sistemele de autoconsum colective și individuale. În acest 

scop pot fi utilizate cotele de prefinanțare în comunitățile energetice, 

sistemele de contorizare virtuală a rețelei sau închirierea instalațiilor 

de energie solară fotovoltaică, a instalațiilor de stocare a energiei și a 

pompelor de căldură la un tarif mai mic decât prețurile cu amănuntul 

ale energiei electrice. Statele membre pot aplica, de asemenea, cote 

reduse de TVA pentru sistemele de încălzire eficiente din punct de 

vedere energetic și cu emisii scăzute.  

 Membrii Comisiei salută invitația adresată de Comisie statelor 

membre de a utiliza fondurile UE pentru a elimina blocajele care 

există în calea extinderii energiei solare în rețelele de distribuție și de 

transport. Acest lucru ar putea fi realizat prin finanțarea oferită în 
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cadrul politicii de coeziune, inclusiv INTERREG sau Fondul de 

redresare și reziliență, care prevede deja alocarea a 9,6 miliarde de 

Euro rețelelor și infrastructurii energetice.    

 Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au reținut că, în 

contextul crizei energetice și al tensiunilor geopolitice, este 

imperioasă punerea în aplicare a strategiei și a acestor inițiative-cheie 

în domeniul energiei solare propuse pentru UE și statele sale 

membre.  

 Conform punctului de vedere transmis, Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor consideră oportună această comunicare, din perspectiva 

accelerării tranziției către neutralitatea climatică a economiei și 

îndeplinirii obiectivelor ce vor fi stabilite în urma adoptării 

pachetului legislativ Fit For 55, la nivel național și european.   

      

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din data de 10 

octombrie 2022, a hotărât cu unanimitatea voturilor exprimate să transmită 

prezentul document Comisiei pentru afaceri europene pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 
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Iulius Marian FIRCZAK 
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