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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Planul strategic european pentru tehnologiile energetice
(2008/2005(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Un plan strategic european pentru 
tehnologiile energetice (planul SET): Către un viitor cu emisii reduse de carbon”
(COM(2007)0723),

– având în vedere evaluarea completă a impactului aferentă comunicării mai sus menţionate 
(SEC(2007)1508),

 având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „20/20 pentru anul 2020: Schimbările 
climatice, o oportunitate pentru Europa” (COM(2008)0030),

 având în vedere evaluarea impactului pachetului de măsuri de punere în aplicare pentru 
îndeplinirea obiectivelor UE pentru anul 2020 privind schimbările climatice şi energiile 
regenerabile (SEC(2008)0085),

 având în vedere comunicarea Comisiei intitulată  „Sprijinirea demonstraţiei incipiente a 
procedurii de energie electrică durabilă din combustibili fosili” (COM(2008)0013),

 având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O politică energetică pentru Europa”
(COM(2007)0001),

 având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
promovarea energiei rezultate din surse regenerabile (COM(2008)0019),

 având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului 
comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
(COM(2008)0016),

 având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE şi 
96/61/CE ale Consiliului, a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 (COM(2008)0018),

 având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
18 decembrie 2006 privind cel de-al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene 
pentru activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstraţie (2007-2013)1,

 având în vedere Decizia 2006/976/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind 
programul specific de punere în aplicare a celui de-al şaptelea Program-cadru al 

                                               
1 JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
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Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţile de cercetare şi de 
formare în domeniul nuclear (2007 - 2011)1,

 având în vedere Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovaţie şi competitivitate 
(2007 - 2013)2,

 având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de înfiinţare a întreprinderii 
comune „Pile de combustie şi hidrogen” (COM(2007)0571),

 având în vedere rezoluţia sa din 25 septembrie 2007 privind Cartografierea energiei 
regenerabile din Europa3,

 având în vedere rezoluţia sa din 31 ianuarie 2008 privind Un plan de acţiune pentru 
eficienţă energetică: Realizarea potenţialului4,

 având în vedere rezoluţia sa din 13 martie 2008 privind Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile şi Eficienţă Energetică5,

 având în vedere poziţia sa din 11 martie 2008 privind Institutul European de Inovare şi 
Tehnologie6,

 având în vedere concluziile preşedinţiei Consiliului European din Bruxelles din 8 şi 9 
martie 2007,

 având în vedere concluziile Consiliului pentru transport, telecomunicaţii şi energie din 28 
februarie 2008 privind Planul strategic european pentru tehnologiile energetice,

 având în vedere concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 13 şi 14 
martie 2008,

 având în vedere articolul 45 din Regulamentul de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, 

A. întrucât comunicări succesive ale Parlamentului, Consiliului şi Comisiei au subliniat 
faptul că abordarea problemei schimbărilor climatice, îmbunătăţirea siguranţei energetice 
şi asigurarea unei economii competitive reprezintă priorităţi pentru UE, 

B. întrucât schimbările climatice continuă să prezinte un pericol din ce în ce mai mare, iar 
dezbaterile COP14 de la Poznan şi dezbaterile COP15 de la Copenhaga vor fi foarte 
importante pentru stabilirea unui acord internaţional privind schimbările climatice de 
înlocuire a regimului Protocolului de la Kyoto,

                                               
1 JO L 400, 30.12.2006, p. 404.
2 JO L 310, 9.11.2006, p. 15.
3 Texte adoptate, P6_TA(2007)0406.
4 Texte adoptate, P6_TA(2008)0033.
5 Texte adoptate, P6_TA(2008)0096.
6 Texte adoptate, P6_TA(2008)0081.



PR\714576RO.doc 5/11 PE396.509v01-00
Traducere externă

RO

C. întrucât dependenţa UE de importurile de combustibili fosili ar putea creşte până la 65% 
din totalul consumului până în 2030,

D. întrucât Comisia a estimat că UE va avea nevoie de 70 miliarde EUR pe an până în 2020 
pentru a atinge obiectivele UE privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi 
energiile regenerabile,

E. întrucât cel de-al şaptelea program-cadru (FP7) alocă cercetării energetice doar 2,3 
miliarde EUR pentru perioada de programare de şapte ani,

F. întrucât bugetele publice şi private pentru cercetare energetică din UE au scăzut 
substanţial din 1980,

Necesitatea unui Plan strategic european pentru tehnologiile energetice

1. salută Planul strategic european pentru tehnologiile energetice (SET); consideră că o 
politică europeană privind tehnologia energetică este fundamentală pentru atingerea 
obiectivelor UE privind energia şi schimbările climatice pentru anul 2020; 

2. subliniază faptul că UE trebuie să îndeplinească obiectivele privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră şi energia regenerabilă, menţinând în acelaşi timp o economie 
competitivă; consideră că dezvoltarea tehnologiilor energetice ieftine, cu un consum redus 
de carbon este necesară pentru diminuarea costurilor de reducere a emisiilor şi crearea 
unor pieţe noi pentru industria UE;

3. consideră că noile tehnologii sunt necesare, de asemenea, pentru facilitarea diversificării 
resurselor energetice şi asigurarea unor metode mai puţin poluante de utilizare a resurselor 
autohtone, favorizând siguranţa aprovizionării cu energie; invită Comisia să evalueze 
resursele energetice UE, astfel încât să faciliteze mai buna exploatare, inclusiv cu ajutorul 
noii tehnologii;

4. consideră că planul SET ar trebui să sprijine activităţile care promovează acceptarea 
publică a noilor tehnologii energetice;

5. consideră că tehnologiile energetice mai ieftine, cu un nivel redus de carbon şi mai 
eficiente sunt foarte necesare pentru stabilirea unui nou acord internaţional privind 
schimbările climatice care să înlocuiască regimul Protocolului de la Kyoto,  

Coordonare şi planificare strategică 

6. subliniază necesitatea consolidării coordonării Tehnologiilor Energetice Strategice la 
diferite nivele şi între diferiţi parteneri; de asemenea, subliniază necesitatea evitării 
birocraţiei excesive şi a asigurării simplităţii şi clarităţii în momentul îmbunătăţirii 
coordonării, de exemplu prin intermediul Grupului director al Comunităţii Europene şi al 
Alianţei europene pentru cercetare în domeniul energetic;       

7. atrage atenţia asupra faptului că instrumentele dezvoltate în temeiul programelor-cadru 
(ERA-NET, NoE, ETP) pot fi utilizate în vederea sprijinirii Sistemului european de 
informare în domeniul tehnologiilor energetice; 
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8. subliniază importanţa deosebită de a îmbunătăţi, de asemenea, coordonarea cu ţări terţe, 
inclusiv cele cu economii dezvoltate, în curs de dezvoltare sau emergente;

9. atrage atenţia asupra posibilului risc al dublării şi multiplicării noilor iniţiative; invită 
Comisia să analizeze modul în care noile Iniţiative Industriale Europene (IIE) se vor
alătura programelor existente, inclusiv FP7 şi, în special, Iniţiativelor tehnologice comune 
stabilite în cadrul FP7, al Programului-cadru de competitivitate şi inovare (PCI) şi al 
Institutului European de inovare şi  tehnologie; 

10. consideră că reţelele energetice transeuropene joacă un rol fundamental în politica 
energetică strategică a UE; 

Iniţiative industriale europene 

11. consideră că este nevoie urgentă de un sprijin sporit în cazul tehnologiilor cu un nivel 
redus de carbon în faza de demonstraţie şi comercializare; în consecinţă, salută IIE 
propuse; cu toate acestea, subliniază, de asemenea, necesitatea consolidării sprijinului 
acordat C&D în cazul tehnologiilor care vor fi necesare pe un termen mai lung; 

12. consideră că IIE ar trebui orientate spre zonele cu potenţialul cel mai mare de susţinere a
îndeplinirii obiectivelor UE propuse pentru anul 2020 privind schimbările climatice şi 
energia regenerabilă şi pentru costuri reduse şi aplicaţie comercială pe termen lung; 

13. sprijină propunerea conform căreia IIE ar trebui dezvoltate diferit pentru a răspunde 
nevoilor anumitor tehnologii; consideră că această flexibilitate ar permite dezvoltarea 
alianţelor strategice între statele membre, autorităţile locale şi regionale, centrele de 
cercetare şi sectorul privat pentru dezvoltarea anumitor tehnologii; invită aceste organisme 
să colaboreze în vederea stabilirii urgente a unor propuneri detaliate de IIE; 

14. sprijină IIE propuse privind energia eoliană, solară, bioenergia, captarea, transportul şi 
stocarea CO2, reţeaua electrică şi fisiunea nucleară;

15. consideră că eficienţa energetică ar trebui să se regăsească mai mult în planul SET, 
întrucât aceasta constituie zona cu potenţialul cel mai mare de reduceri rentabile ale 
emisiilor pe termen mediu; invită Comisia să adauge tehnologiile eficiente din punct de 
vedere energetic, inclusiv cogenerarea şi poligenerarea, la zonele acoperite de IIE; 

16. consideră că dezvoltarea tehnologiei de captare şi stocare a carbonului (CSC) va fi 
deosebit de importantă în abordarea problemei schimbărilor climatice globale; invită 
Comisia să includă cele 12 proiecte CSC de demonstraţie propuse (aşa-numitul Program 
pilot UE) în cadrul IIE; atrage atenţia asupra faptului că sprijinirea tehnologiilor cu un 
nivel de redus de carbon şi curate va face mai uşoară şi mai puţin costisitoare desfăşurarea 
CSC;  

17. atrage atenţia asupra importanţei tehnologiilor de transport cu un nivel redus de carbon; 
invită Comisia să evalueze şi să consolideze susţinerea acestor tehnologii;

Finanţare
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18. aşteaptă comunicarea propusă de Comisie privind finanţarea noilor tehnologii cu un nivel 
redus de carbon; regretă faptul că această comunicare nu a fost publicată odată cu planul 
SET;

19. subliniază faptul că planul SET nu ar trebui finanţat prin realocarea fondurilor destinate 
domeniului energetic în temeiul FP7 şi PCI; 

20. consideră că, având în vedere prioritatea acordată chestiunilor privind schimbările 
climatice şi energia, sunt necesare resurse UE suplimentare semnificative pentru 
tehnologiile cu un nivel scăzut de carbon şi acestea ar trebui desfăşurate urgent pentru a 
susţine îndeplinirea obiectivelor UE pentru anul 2020; 

21. încurajează Comisia să asigure urgent o finanţare adecvată şi sprijin pentru C&D, 
demonstraţia şi comercializarea noii tehnologii cu un nivel scăzut de carbon, astfel încât,
începând cu anul 2009, cel puţin 2 miliarde EUR pe an, din bugetul UE, se vor cheltui în 
vederea sprijinirii acestor tehnologii independent de FP7 şi PCI; de asemenea, invită 
Comisia să înainteze propuneri de resurse suplimentare în revizuirea intermediară a 
cadrului financiar 2007-2013;

22. atrage atenţia asupra necesităţii desfăşurării resurselor în parteneriat cu industria, în 
vederea susţinerii investiţiilor din sectorul privat în noile tehnologii cu un nivel scăzut de 
carbon; subliniază necesitatea unei viziuni clare pe termen lung şi a unui cadru financiar, 
sprijinit de instituţii financiare precum BEI, pentru a oferi partenerilor din sectorul privat 
suficientă siguranţă pentru a face investiţii; subliniază necesitatea implicării IMM-urilor, 
în special în tehnologiile destinate sistemelor dispersate de aprovizionare cu energie; 

23. atrage atenţia asupra faptului că, în temeiul propunerii de revizuire a Schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii UE ( ETS), veniturile rezultate din licitaţii vor 
constitui o sursă importantă de finanţare a noilor tehnologii cu un nivel scăzut de carbon; 
consideră că întreprinderile afectate de ETS ar trebui implicate în deciderea modului de 
utilizare a acestei finanţări; 

°

°         °

24. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
precum şi autorităţilor şi parlamentelor statelor membre. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Sunt necesare noi tehnologii 

La 23 ianuarie 2008, Comisia Europeană a lansat un pachet de propuneri care vizează 
îndeplinirea a două obiective-cheie aprobate la Consiliul European în 2007, în special: 
 o reducere cu cel puţin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE până în anul 2020.
 o pondere de 20% a surselor regenerabile de energie în consumul de energie al UE până în 

anul 2020.

Aceste obiective reprezintă o contribuţie vitală la eforturile globale de abordare a schimbărilor 
climatice. După 2020, dacă vom îndeplini obiectivul UE de reducere a schimbărilor climatice 
globale cu 2oC, este posibil să fie necesare reduceri de 60-80% a emisiilor în UE până în 
2050. Cheia realizării acestor reduceri este stabilirea unui preţ al carbonului prin Schema de 
comercializare a certificatelor de emisii UE, un concept cu adevărat revoluţionar pentru 
economia noastră. 

UE trebuie să îndeplinească aceste obiective astfel încât să garanteze păstrarea caracterului 
competitiv al economiei sale. Comisia estimează un cost al îndeplinirii obiectivelor UE de
0,45% din PIB, sau aproximativ 70 miliarde EUR pe an, până în 2020. 

Alături de provocarea schimbărilor climatice, mai există şi provocarea menţinerii securităţii 
energetice a UE în faţa susţinerii din ce în ce mai mari a importurilor energetice, care se 
aşteaptă să înregistreze o creştere de 65% în anul 2030. Doar în cazul susţinerii importurilor 
de gaze este posibilă o creştere de 84% din aprovizionare până în anul 2030.

În realizarea ambelor provocări, privind mediul şi siguranţa aprovizionării, şi în menţinerea 
caracterului competitiv al economiei UE în întreaga lume, dezvoltarea şi desfăşurarea unor 
noi tehnologii energetice vor trebui să îndeplinească un rol fundamental:
 în primul rând, vor fi necesare noi tehnologii pentru a garanta faptul că UE poate îndeplini 

obiectivele privind reducerea cu costuri reduse a emisiilor. De asemenea, întrucât ocupă o 
poziţie de vârf prin măsurile privind schimbările climatice, UE ar trebui să profite de 
această poziţie, asigurându-se că dezvoltarea noilor tehnologii şi servicii ieftine şi cu un 
nivel redus de carbon este condusă de întreprinderile sale. Iniţiatorii au nevoie de 
stimulente solide pentru a face faţă stadiului actual al tehnologiei folosite. 

 în al doilea rând, sunt necesare noi tehnologii la nivel global. UE, care reprezintă 
aproximativ 14% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, nu poate aborda singură 
chestiunea schimbărilor climatice. Creşterile proiectate de emisii rezultate din creşterea 
economică în ţări mari, în curs de dezvoltare, precum China şi India,  sunt un motiv de 
îngrijorare. De exemplu, se aşteaptă ca India să îşi dubleze cererea energetică până în 
2020. Este necesară colaborarea cu aceste ţări pentru a le ajuta să desfăşoare tehnologii 
care răspund cerinţelor lor de dezvoltare, reducând în acelaşi timp emisiile.  

 în cele din urmă, noile tehnologii, precum Sursele regenerabile de energie şi Captarea şi 
Stocarea Carbonului (CSC), precum şi eficienţa generării de energie şi economisirile 
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pentru o utilizare finală raţională a energiei (în special economisirile din industria 
consumatoare de energie) vor fi importante pentru securitatea energetică – de exemplu, 
prin furnizarea către UE a unor noi modalităţi de exploatare a resurselor energetice 
autohtone fără a produce emisii. Trebuie să clarificăm care sunt resursele energetice 
autohtone ale UE, cum ar putea fi exploatate mai bine folosindu-se noile tehnologii. 

Actualul nivel de investiţii în tehnologiile energetice este insuficient

În general, astfel cum este prevăzut în planul SET, actualele investiţii UE în noile tehnologii 
energetice – atât în sectorul public, cât şi în cel privat – sunt insuficiente. Bugetele din 
domeniul cercetării au scăzut din 1980. Bugetele UE din domeniul cercetării nu au influenţat 
corespunzător provocările prezentate de obiectivele noastre pe termen mediu şi lung; şi nu 
reflectă prioritatea acordată de Comisie, Consiliu şi Parlament abordării problemei 
schimbările climatice în mai multe declaraţii. 

În prezent, în cadrul FP7, UE foloseşte pentru cercetarea energetică o fracţiune din costul 
obiectivelor pentru anul 2020 (2,3 miliarde EUR faţă de un potenţial de 700 miliarde EUR).
Planul SET nu poate fi pus în aplicare folosindu-se finanţarea limitată disponibilă în cadrul
FP7, sau susţinând, pur şi simplu, asigurarea voluntară de resurse din partea industriei, a 
statelor membre, a autorităţilor şi a instituţiilor financiare locale şi regionale. Dacă  dorim ca 
aceste organisme să asigure mai multe resurse, atunci trebuie să începem prin a asigura mai 
multe resurse la nivel UE.

În consecinţă, este vorba în mod evident de o consolidare a sprijinului acordat tehnologiilor 
energetice la nivel UE. O majorare a bugetului din domeniul cercetării energetice, 
demonstraţiei şi al comercializării cu încă 10 miliarde EUR până la sfârşitul perspectivei 
financiare 2007-2013 ar reprezenta o contribuţie destul de modestă în aceste condiţii. 

Finanţarea lipseşte în special în faza de demonstraţie şi comercializare a noilor tehnologii. 
Acest aspect este deosebit de important pentru dezvoltarea tehnologiilor necesare obiectivului 
UE pentru anul 2020. Însă, este posibilă, de asemenea, necesitatea unei investiţii sporite în 
cercetare, aceasta reprezentând cheia dezvoltării tehnologiilor pentru anul 2030 şi mai târziu; 
în consecinţă, este importantă, de asemenea, creşterea finanţării priorităţilor energetice din 
programele-cadru.

Aceasta este o chestiune urgentă. Privit din perspectiva termenului de execuţie al 
demonstraţiei şi comercializării noilor tehnologii, anul 2020 nu este departe. Este nevoie 
urgentă de noi investiţii pentru ca acestea să aibă un impact în acest interval şi dacă ne dorim 
cu adevărat să sprijinim industria energetică şi întreaga economie UE. 

Este regretabil faptul că procesul bugetar al UE nu este în acord cu planul SET. Însă Comisia 
ar trebui să caute oportunităţi de desfăşurare a resurselor suplimentare. Revizuirea 
intermediară oferă, de asemenea, şansa importantă de a prezenta propuneri de noi finanţări, iar 
Comisia ar trebui să facă acest lucru. 

Acest nivel ridicat al finanţării la nivel UE nu poate înlocui nicio finanţare a sectorului public 
sau privat. Ar trebui proiectate mecanisme de finanţare care să atragă şi să aducă laolaltă surse 
de finanţare private şi de alt tip. Finanţarea UE ar trebui să funcţioneze, de asemenea, 
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împreună cu instrumentele de cerere de piaţă, precum standardele de produse sau 
comercializarea certificatelor de emisii. Dar creşterea finanţării la nivel UE va spori 
încrederea tuturor autorităţilor publice şi a sectorului privat de a colabora şi de a investi. 

Iniţiativele Industriale Europene propuse reprezintă o propunere importantă în această 
privinţă. Comisia a propus ca aceste iniţiative să prezinte diferite forme în funcţie de 
necesităţile tehnologiei/sectorului în care se aplică. Acesta ar trebui să fie un proces 
ascendent, bazat pe propunerile industriei, ale statelor membre interesate, autorităţii regionale 
şi locale, şi/sau ale centrelor de cercetare, cu posibilitatea de funcţionare a finanţării UE drept 
catalizator important. Astfel, acestea vor asigura bazele alianţelor strategice dintre 
organismele respective, precum şi un mecanism în cadrul căruia contribuţiile financiare pot fi 
puse în comun şi avute în vedere. 

Sprijinul actual este fragmentat şi necesită o mai bună coordonare

De asemenea, planul SET arată faptul că sprijinul actual este fragmentat şi necesită o mai 
bună coordonare. Sunt binevenite noul Grup director al Comunităţii Europene al statelor 
membre şi noua Alianţă europeană pentru cercetare în domeniul energetic a institutelor 
naţionale de cercetare. De asemenea, este deosebit de importantă furnizarea noilor informaţii 
privind dezvoltarea şi capacităţile tehnologice, ceea ce va asigura faptul că toţi partenerii 
lucrează pentru aceleaşi premise, având priorităţi similare. 

Acesta este primul domeniu al economiei bazate pe cunoaştere în care informaţiile şi 
activităţile privind C&D, demonstraţia şi comercializarea vor fi coordonate la nivel UE. 
Reuşita acestei coordonări depinde în principal de dezvoltarea unei pieţe energetice comune şi 
a unei politici energetice comune pentru UE.

Este esenţial ca noile iniţiative care vor fi lansate de planul SET să reducă mai degrabă decât 
să accentueze posibilitatea de fragmentare. Aceste iniţiative noi, precum Iniţiativele 
Industriale Europene, ar trebui, pe cât se poate, să pună bazele unor legături solide cu cele 
deja existente (de exemplu, FP7) şi să evite dublarea sau repetarea. 

De asemenea, este esenţial ca planul SET să consolideze cooperarea cu ţări terţe şi nu doar 
cea dintre statele membre. Schimbările climatice reprezintă o problemă globală, iar Europa 
poate profita alăturându-se eforturilor semnificative din domeniul cercetării întreprinse în alte 
ţări, inclusiv SUA. De asemenea, dacă se abordează problema schimbărilor climatice globale, 
tehnologiile vor trebui desfăşurate acolo unde acestea pot avea cel mai rentabil impact – de 
exemplu, ar putea fi necesare CSC în China şi India. 

Este clară şi evidentă necesitatea dezvoltării reţelelor energetice transeuropene, care nu mai
necesită discuţii suplimentare.

Este necesară o abordare atentă a priorităţilor tehnologice

În identificarea priorităţilor sale tehnologice pentru planul SET şi Iniţiativele Industriale 
Europene, Comisia a luat în considerare, în mod corespunzător, agenda strategică stabilită în 
temeiul Platformelor tehnologice europene. În general, raportorul sprijină alegerea 
priorităţilor tehnologice. Cu toate acestea, există câteva zone-cheie cărora planul SET ar 
trebuie să acorde mai multă importanţă:
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 în primul rând, pierderea din vedere a eficienţei generării de energie, împreună cu 
cogenerarea şi poligenerarea, a utilizării finale raţionale a energiei şi a eficienţei
energetice industriale a provocat multe comentarii. Este ciudat faptul că zona cu 
potenţialul cel mai rentabil nu a fost inclusă pe lista Iniţiativelor Industriale Europene. 

 în al doilea rând, nu este clară legătura dintre planul SET şi angajamentul important UE de 
a stabili 12 proiecte pilot CSC de demonstraţie. CSC este potenţial foarte necesară atât 
schimbărilor climatice globale, cât şi exploatării resurselor energetice UE autohtone. În 
consecinţă, facilitarea acestor proiecte de demonstraţie este o chestiune foarte urgentă. 
Transformarea acestor proiecte de demonstraţie în ţinta unei Iniţiative Industriale 
Europene ar părea raţională, în special în tranziţia către o economie cu un nivel redus de 
carbon în cazul utilizării combustibililor fosili.

 în al treilea rând, ar trebui acordată o mai mare importanţă acceptării publice în cadrul 
Planului SET. Dacă tehnologiile vor fi desfăşurate, acestea vor trebui să fie acceptabile 
pentru public. Aceasta este o chestiune care afectează toate tehnologiile-cheie de 
aprovizionare – în special Nuclear. Necesitatea unei mai bune informări şi a implicării 
publice trebuie avută în vedere atât în cadrul noului Grup director global al Comunităţii 
Europene şi al Alianţei europene pentru cercetare în domeniul energetic, cât şi în cadrul 
Iniţiativelor Industriale Europene.   
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