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EXPUNERE DE MOTIVE

privind proiectul de raport PE521.547v01-00

Prin intermediul prezentului raport din proprie inițiativă, Parlamentul European contribuie la 
dezbaterea privind elaborarea unui cadru complet pentru politicile UE în domeniul climei și al 
energiei pentru 2030. Astfel, Parlamentul formulează un răspuns la Cartea verde din 
27 martie 2013, prin care Comisia a inițiat o dezbatere privind politica din domeniul climei și 
al energiei pentru deceniul de după 2020. 

Deși Uniunea Europeană a stabilit un cadru clar până în anul 2020 și a depus eforturi în 
vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a promovării energiilor din surse 
regenerabile, a îmbunătățirii eficienței energetice și a securității aprovizionării cu energie, 
următorul cadru trebuie elaborat din timp, și aceasta din mai multe motive. Potrivit Comisiei, 
un acord timpuriu asupra unui cadru pentru 2030 este important date fiind ciclurile lungi de 
investiții destinate infrastructurilor energetice, necesitatea de a stabili obiective precise care să 
vizeze progresul pentru atingerea, într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, a 
obiectivelor privind o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon până în anul 2050, 
precum și asigurarea securității energetice în întreaga Uniune. De asemenea, industria are 
nevoie de o mai mare certitudine în ceea ce privește investițiile, iar un cadru ferm și robust ar 
putea ajuta întreprinderile să ia decizii privind investițiile și să creeze locuri de muncă. Pe de 
altă parte, un cadru nou trebuie să țină seama de lecțiile învățate din politicile actuale și să 
aibă în vedere evoluțiile actuale la nivelul UE și la nivel internațional (în ceea ce privește, de 
exemplu, problemele economice și bugetare, piețele mondiale ale energiei, costurile și 
accesibilitatea energiei, ambiția și angajamentele partenerilor internaționali în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră). În plus, un raport din proprie inițiativă ar trebui 
să sprijine definirea unei poziții a Uniunii în perspectiva unui posibil acord internațional 
privind atenuarea efectelor schimbărilor climatice în 2015.
Pentru acest raport, elaborat în comun de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară și Comisia pentru industrie, cercetare și energie, coraportorii propun să se pună 
accentul pe șase aspecte principale ale viitoarei politici a Uniunii în domeniul climei și al 
energiei:

- obiective;

- coerența instrumentelor de politică;

- asigurarea securității energetice; 

- promovarea competitivității economiei UE;

- luarea în considerare a capacităților diferite ale statelor membre;

- poziția Uniunii Europene la nivel internațional.


