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EUROPA ȘI REGIUNILE SALE
Un Parteneriat pentru Tranziția Energetică

VIZIUNEA NOASTRĂ
Începând cu 1990, FEDARENE a adus Europa
și regiunile sale mai aproape în tranziția lor
comună către o energie curată și eficientă.
Ca federație de regiuni, agenții pentru energie
și insule, am asistat la modul în care tranziția
energetică unește teritorii și cetățeni și credem
că aceasta este forța motrice a Europei care
trebuie să depășească lipsa de unitate și să
obțină o solidaritate durabilă.
De la momentul înființării Comunității Europene
a Cărbunelui și Oțelului, energia a fost piatra
de temelie a integrării europene, schimbând
destinele cetățenilor pe întregul continent.
Acum, în parteneriat cu autoritățile locale și
regionale, Europa trebuie să facă pasul următor
către o Uniune a Energiei Durabile bazată pe 3
linii directoare:
CREATIVITATEA inițiativelor locale și
regionale.
CURAJUL de a deveni un lider al
schimbării pozitive.
RESPONSABILITATEA de a se implica
în mod concret în acțiunea privind clima.

Un Nou Parlament European, O Nouă Comisie Europeană

UN NOU ÎNCEPUT

Noii reprezentanți ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene au șansa
de a face ca decada 2020-2030 să fie amintită în istorie ca un deceniu al
redescoperirii europene. Ambiția lor poate situa Uniunea Europeană pe calea
cea bună pentru transformările economice și sociale necesare pentru obținerea
decarbonizării până în 2050.
Anul 2020 a fost considerat ca linia de final pentru acest deceniu de politici ale
UE, cu promisiunea unei Europe mai inteligente, mai sustenabile și mai favorabile
incluziunii sociale. Eforturile au fost concentrate pe redresarea economică,
incluziunea socială și acțiunile climatice, însă încrederea cetățenilor în Uniunea
Europeană nu a crescut. Inegalitățile economice dintre regiuni și dintre cetățeni se
adâncesc, impactul asupra climei este reflectat în calitatea vieții umane, șomajul
și sănătatea rămân preocupări esențiale pentru europeni, în timp ce retorica
populistă și naționalistă ne inundă în mod cotidian viețile.
Următorii ani vor fi determinanți pentru a se demonstra capacitatea Europei de
a-și redescoperi sensul și pentru a reînvia proiectul european prin confruntarea
cu provocări comune, stabilind obiective ambițioase pentru anul 2030.

UN RĂSPUNS EUROPEAN LA NEVOILE
OAMENILOR
ENERGIA DURABILĂ abordează cele mai elementare aspecte ale vieții noastre cotidiene:

calitatea aerului pe care îl respirăm, confortul căminului nostru și al mediului de lucru, accesul
la încălzire și electricitate la prețuri accesibile, iluminat stradal mai bun, sisteme de transport
curate și accesibile, crearea de noi locuri de muncă, inițiative noi generate de comunitatea
locală, planificarea urbană inteligentă și o agricultură ecologică. Acțiunea în această direcție
trebuie privită atât ca o oportunitate de investiție, precum și ca o politică socială care răspunde
nevoilor fundamentale din multiple sectoare și nivele ale societății.

Să răspundă nevoilor comune a fost metoda părinților fondatori ai Uniunii Europene pentru a
obține realizări concrete și pentru a ajunge la o solidaritate de facto. Regiunile și orașele văd astăzi
că tranziția energetică aduce vitalitate comunităților lor, iar agențiile lor locale/regionale pentru
energie sunt factori esențiali pentru stimularea dezvoltării economice locale, stimularea ocupării
forței de muncă, crearea cererii și ofertei de echipamente și servicii de eficiență energetică,
elaborarea și implementarea de proiecte de energie regenerabilă, dezvoltarea unor strategii de
adaptare, atenuarea sărăciei energetice, îmbunătățirea calității aerului, informarea corectă a
cetățenilor și susținerea inițiativelor comunităților locale. Accentul trebuie pus pe toate sectoarele,
fiind vitală o abordare multisectorială pentru ca obiectivele de acțiune privind clima să fie atinse.
Cetățenii Europei solicită acum acțiuni ambițioase în domeniul climei. Mii de tineri cetățeni
mărșăluiesc în fiecare săptămână în orașele europene pentru a cere politici climatice imediate
și îndrăznețe. Sondajele publice arată că peste patru din cinci europeni sunt de acord cu faptul
că combaterea schimbărilor climatice și utilizarea mai eficientă a energiei pot crea creștere
economică și noi locuri de muncă în UE (85%) și că promovarea expertizei UE în tehnologiile
curate în țările din afara UE poate fi un beneficiu economic pentru UE (83%) (Eurobarometru
special 479, Raportul „Viitorul Europei – schimbările climatice”).

Abordarea acțiunilor privind clima nu mai este doar o recomandare științifică,
este o datorie democratică la fel de mult ca și o oportunitate reală.

CUM SĂ TRANSFORMĂM TRANZIȚIA ENERGETICĂ
ÎNTR-O OPORTUNITATE – PROPUNERILE NOASTRE

1

DIALOGUL MULTINIVEL privind clima și energia trebuie să devină o realitate prin includerea
regiunilor, a municipalităților și a agențiilor lor energetice în procesul decizional la cel mai înalt nivel.
Municipalitățile și regiunile conduc tranziția energetică. Eficiența politicilor climatice și energetice
depinde de implicarea implementatorilor lor în proiectarea acestor politici. Prin urmare, principiul
parteneriatului ar trebui să devină o normă obligatorie pentru toate procesele decizionale europene
între diferitele sectoare.

2

AGENȚIILE PENTRU ENERGIE de la nivel local și regional sparg barierele transformării energetice
curate, schimbând mentalități, găsind noi opțiuni de finanțare, agregând investițiile și schimbând
pentru totdeauna fața orașelor și regiunilor noastre. Parlamentul European și Comisia Europeană ar
trebui să utilizeze în mod maxim expertiza și cunoștințele agențiilor pentru energie și să se bazeze
pe sprijinul lor pentru a oferi consultanță politicilor europene privind dezvoltarea durabilă locală.

3

INSULELE experimentează efectele schimbărilor climatice la niveluri disproporționate. Aprovizionarea
lor cu energie depinde în mare măsură de combustibilii fosili, ceea ce reprezintă o povară pentru
mediu și economie. Acest fapt dă insulelor un stimulent real pentru a demara acum tranziția lor către
o energie curată și pentru a acționa ca un exemplu pentru Europa continentală. Uniunea Europeană
ar trebui să-și sporească sprijinul dat insulelor pentru a-și debloca creativitatea și ingeniozitatea și
pentru valorificarea acestora astfel încât să se accelereze progresele în direcția atingerii obiectivelor
privind clima și energia.

4

INTRAREA PE PIAȚĂ a soluțiilor energetice curate trebuie să fie principalul obiectiv al următorului
deceniu al politicilor europene. Europenii pot beneficia deja de rezultatele cercetărilor în domeniul
energiei curate dacă este oferit un sprijin adecvat facilitatorilor locali și regionali ai pieței. Programele
de sprijin trebuie să permită extinderea, agregarea și reproducerea proiectelor de eficiență energetică
de succes existente în întreaga Europă. Digitalizarea sistemului energetic trebuie să se bazeze tot
mai mult pe o evaluare aprofundată a nevoilor locale.

5

TRANZIȚIA SOCIALĂ va alimenta transformarea energetică a Europei. Politicile europene privind
clima și energia nu trebuie să lase pe nimeni în urmă și ar trebui să se concentreze asupra reducerii
sărăciei energetice, recalificării profesionale durabile, sprijinului acordat inițiativelor conduse de
cetățeni și asupra sprijinului strategic pentru regiunile carbonifere în tranziție. Cetățenii nu sunt doar
beneficiari ai mișcării noastre pentru o energie curată, ei trebuie să devină principalii săi promotori și
implementatori prin intermediul auto-generării locale a energiei și al eficienței energetice.

6

EDUCAȚIA o privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora trebuie
să vizeze toate vârstele și toate segmentele societății printr-o abordare adaptată. Transformarea
valorilor și normelor noastre va conduce la schimbarea practicilor în toate domeniile de activitate și
va ajuta la contracararea efectelor secundare.

PARTENERII DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACEST DEMERS
A face societățile noastre mai durabile este un
drum pe care trebuie să mergem împreună. Noi,
regiunile, insulele și agențiile pentru energie din
cadrul FEDARENE ne angajăm să:
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Oferim instituțiilor Uniunii Europene cunoștințele
și expertiza noastră locală pentru a face ca
acțiunea în domeniul climei să devină realitate
în toate teritoriile Europei.
Facem oamenii conștienți și încrezători în
politicile Europei și în beneficiile lor unice.

Susținem dezvoltarea durabilă ca valoare
europeană, așa cum este recunoscută de
articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene.
Demonstrăm concreta valoare adăugată a
Europei prin intermediul proiectelor și inițiativelor
cofinanțate cu succes la nivel local și regional.
Continuăm să acționăm ca facilitatori de
piață și stimulatori ai investițiilor în acțiuni din
domeniul energiei durabile, cu ambiția de a
spori amploarea și cantitatea acestor investiții.
Stimulăm inițiativele locale ale cetățenilor care
își asumă responsabilitatea pentru tranziția lor
energetică.

Continuăm consolidarea parteneriatelor noastre
trans-europene între regiuni și agenții pentru
energie, contribuind astfel la integrarea continuă
a Europei.
Integrăm tot mai mult orașele și regiunile
noastre în proiectul european, consolidând
astfel legitimitatea UE la nivel local și regional.

MEMBRII NOȘTRI

“

În viziunea noastră, Uniunea Europeană este esențială pentru un viitor
comun durabil și de succes. Suntem cu toții chemați să construim acest
viitor împreună, iar membrii FEDARENE se angajează să contribuie în comun
la acest obiectiv.
„Stând Împreună pentru o Europă unită” Declarația FEDARENE, Berlin, 1 iunie 2017

”

European Federation of Agencies and
Regions for Energy and the Environment
FEDARENE is the premier European network of agencies
and regions at regional and local levels. It was established
in 1990 to represent and promote the local and regional
dimensions to the European institutions. FEDARENE
organises exchanges of experience and partnerships
between its members. It now has 80 members in 22
countries in the European Union.
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