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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei

(2013/2135(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Cartea Verde a Comisiei intitulată „Un cadru pentru 2030 pentru politici 
în domeniul climei și al energiei” (COM(2013)0169),

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 191, 
192 și 194,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității 
aprovizionării cu gaze naturale,

– având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, 

– având în vedere Cartea Albă a Comisiei intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu 
european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din 
punct de vedere al resurselor” (COM(2011)0144) și Rezoluția Parlamentului European din 
15 decembrie 2011 referitoare la Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere 
al resurselor1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” 
(COM(2011)0112) și Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2012 referitoare la 
o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon 
până în 20502,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Foaie de parcurs către o Europă 
eficientă in punct de vedere energetic” (COM(2011)0571) și Rezoluția Parlamentului 
European din 24 mai 2012 referitoare la o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor3,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 noiembrie 2012 referitoare la impactul asupra 
mediului al activităților de extracție a gazelor de șist și a uleiului de șist4,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 noiembrie 2012 referitoare la aspecte industriale, 

                                               
1 Texte adoptate, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Texte adoptate, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Texte adoptate, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Texte adoptate, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
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energetice și de altă natură legate de gazele de șist și de uleiul de șist1,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la conferința privind 
schimbările climatice de la Doha, Qatar (COP18)2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Perspectiva energetică 2050” 
(COM(2011)0885) și Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la 
Perspectiva energetică 2050, un viitor cu energie3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Energia din surse regenerabile: o 
prezență majoră pe piața energetică europeană” (COM(2012)0271) și Rezoluția 
Parlamentului European din 21 mai 2013 referitoare la provocările și oportunitățile 
actuale pentru energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Eficientizarea pieței interne a energiei” 
(COM(2012)0663) și Rezoluția Parlamentului European din 10 septembrie 2013 
referitoare la eficientizarea pieței interne a energiei5,

– având în vedere Raportul Comisiei intitulat „Situația pieței europene a carbonului în 
2012” (COM(2012)0652),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie a UE privind adaptarea la 
schimbările climatice” (COM(2013)0216),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară și ale Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în temeiul 
articolului 51 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare și al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-
0000/2013),

A. întrucât obiectivele privind securitatea aprovizionării, competitivitatea și clima sunt de o 
importanță capitală pentru UE, sunt legate în mod intrinsec și trebuie abordate în același 
fel;

B. întrucât acest lucru este recunoscut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), în care se precizează că obiectivele politicii energetice a Uniunii includ 
funcționarea pieței energiei, securitatea aprovizionării, eficiența energetică, economia de 
energie, energia regenerabilă și interconexiunile; 

                                               
1 Texte adoptate, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
2 Texte adoptate, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
3 Texte adoptate, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
4 Texte adoptate, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
5 Texte adoptate, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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C. întrucât, în cadrul summitului de la Copenhaga din 2009, comunitatea internațională s-a 
angajat să limiteze încălzirea globală la 2°C în secolul XXI;

D. întrucât datele Eurostat indică faptul că UE și-a redus emisiile de CO2 cu 16,97% în 
perioada 1990-2011 și este pe cale să își îndeplinească obiectivul pentru 2020 în această 
privință;

E. întrucât, conform estimărilor AIE, UE este responsabilă de doar 11% din emisiile 
mondiale de gaze cu efect de seră (GES) și acest procentaj ar trebui să scadă în viitor;  
întrucât, chiar dacă capacitatea sa de a reduce emisiile mondiale prin intermediul unor 
acțiuni unilaterale este limitată, UE are de jucat un rol semnificativ în special în ceea ce 
privește încheierea în 2015, la Paris, a unui acord cu caracter obligatoriu din punct de 
vedere juridic, motiv pentru care trebuie să își definească o poziție clară;

F. întrucât investitorii și industriile au nevoie de un cadrul clar și pe termen lung pentru 
politica energetică și climatică a UE, cu un nivel de securitate mai ridicat, pentru a 
încuraja investițiile private pe termen lung și a reduce riscurile asociate acestora;

G. întrucât în Comunicarea Comisiei privind perspectiva energetică 2050, aprobată de către 
Parlamentul European, se afirmă faptul că eficiența energetică, energiile regenerabile și 
infrastructurile energetice reprezintă opțiuni „fără regrete” și că ar trebui să se aibă în 
vedere politici și instrumente adecvate pentru a stimula competitivitatea europeană;

H. întrucât UE a cheltuit 573 de miliarde EUR pentru combustibilii fosili importați în 2011, 
iar dependența sa de importurile de energie se așteaptă să crească;

I. întrucât studiile realizate indică faptul că modernizarea rețelelor reprezintă cea mai bună 
modalitate de a îmbunătăți piața internă, de a reduce costurile de energie și de a stimula 
competitivitatea industriei;

Obiective

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul 
climei și al energiei și se așteaptă ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de către Consiliu 
să fie realiste, dar, în același timp, ambițioase; 

2. solicită Comisiei să adopte o abordare multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate să fie 
îmbunătățite prin intermediul unor politici coordonate și coerente, care să abordeze în 
egală măsură chestiuni precum competitivitatea, securitatea energetică și obiectivele 
climatice (de exemplu, reducerea emisiilor de GES, sursele de energie regenerabilă și 
eficiența energetică);

3. îndeamnă Consiliul European să continue pe calea progreselor înregistrate la nivelul UE și 
să stabilească obiective ambițioase, însă realiste, pentru politicile UE pentru 2030, care să 
țină seama de contextul economic, social și de mediu, precum și de contextul internațional 
și tehnologic, și să stabilească un cadru pe termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

4. consideră că, dacă sunt mai bine utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un instrument 
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adecvat pentru stimularea dezvoltării surselor regenerabile de energie (SRE) și a eficienței 
energetice; consideră că Comisia are de jucat un rol important în ceea ce privește 
furnizarea unor orientări în acest sens;

5. constată că anumite SRE ar trebui considerate acum ca fiind surse de energie mature, iar 
subvențiile acordate acestora ar trebui, prin urmare, eliminate în mod progresiv pentru a 
permite realocarea lor programelor de cercetare și dezvoltare (C&D) și SRE care nu sunt 
încă rentabile; solicită Comisiei să analizeze impactul repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței energetice și sporirea economiilor de energie vor 
juca un rol esențial în ceea ce privește decarbonizarea sectorului energiei;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și instrumente mai bune de calculare și monitorizare 
a progreselor, care să permită elaborarea unei abordări mai coerente a UE în ceea ce 
privește eficiența energetică; consideră că ar putea fi depuse mai multe eforturi pentru a 
sprijini industriile europene să își reducă și mai mult intensitatea energetică;

8. observă că Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
(ETS), ca una din pietrele de temelie ale pachetului climă și energie al UE, ar trebui să își 
poată îndeplini cel mai bine prima sa funcțiune, și anume reducerea emisiilor de GES, și 
să reacționeze în mod eficient la schimbările de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente furnizorilor pentru a investi în tehnologiile cu emisii 
scăzute de carbon, care ar putea fi considerat doar un obiectiv secundar și nu un criteriu de 
bază pentru evaluarea bunei funcționări a sistemului;

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un cadru politic global pentru 2030, care să încurajeze 
investițiile în sectoarele care nu fac obiectul sistemului ETS al UE, precum și 
decarbonizarea pe termen lung a acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 
membre să reanalizeze obiectivele pentru sectoarele care nu fac obiectul sistemului ETS, 
menținând posibilitatea acordată statelor membre de a-și defini propriile modalități de 
îndeplinire a obiectivelor de partajare a eforturilor;

10. consideră că, în viitor, cogenerarea va juca un rol important la îmbunătățirea eficienței 
energetice;

Coerența instrumentelor 

11. solicită statelor membre că coopereze și să interacționeze mai bine la nivelul UE pentru a 
asigura o mai mare coerență a măsurilor naționale;

12. reamintește că o politică și un cadru normativ clare, coerente și consecvente sunt esențiale 
pentru stimularea, într-un mod rentabil și durabil, a investițiilor necesare în tehnologiile 
„fără regrete” definite în perspectiva energetică 2050;

13. solicită Comisiei să analizeze interacțiunea dintre obiectivele climatice și cele energetice 
pentru ca politicile elaborate la nivelul UE să fie cât se poate de eficiente, ținând seama nu 
numai de PIB-urile naționale, ci și de capacitatea fiecărui stat membru;
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14. consideră că statele membre și regiunile ar trebui încurajate să își îmbunătățească 
cooperarea pentru a optimiza eficiența extinderii surselor regenerabile de energie; indică, 
în acest context, faptul că Comisia are de jucat un rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize adecvate ale surselor regenerabile de energie și ale 
potențialului statelor membre în acest domeniu;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a posibilităților de dezvoltare durabilă a surselor 
regenerabile de energie, ținând seama de impactul asupra mediului, de aspectele legate de 
dependența de materii prime și de ciclul de viață și, mai ales, a posibilităților de sprijinire 
a surselor regenerabile de energie, precum energia hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

16. solicită cu tărie Comisiei și statelor membre să integreze într-o măsură cât mai mare 
agenda privind utilizarea eficientă a resurselor în cadrul tuturor celorlalte politici; 

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția economiilor de energie în UE;

18. solicită Comisiei să creeze o bază de date online, ușor accesibilă, care să includă cele mai 
bune practici în domeniul eficienței resurselor;

Securitatea energetică

19. subliniază importanța unei strategii energetice bazate pe consolidarea securității energetice 
și a competitivității economice și industriale în UE, pe crearea de locuri de muncă, pe 
aspectele sociale și pe durabilitatea mediului prin intermediul unor măsuri precum 
diversificarea căilor de aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și prin îmbunătățirea 
utilizării SRE;

20. subliniază că, atunci când își îmbunătățesc securitatea aprovizionării, statele membre 
trebuie să poată să profite de toate resursele lor locale de energie, în conformitate cu niște 
politici care să asigure o prospecție, o extracție și o utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

21. subliniază că, în contextul în care UE încearcă să își îndeplinească obiectivul de securitate 
energetică, ar trebui să se acorde mai multă atenție unui model de interdependență 
energetică între statele membre prin asigurarea finalizării rapide a pieței interne a energiei 
a UE; consideră, în plus, că finalizarea infrastructurii super-rețelei europene care 
conectează nordul, sudul, estul și vestul va permite UE să profite la maxim de avantajele 
comparative ale fiecărui stat membru și solicită acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; subliniază, prin urmare, că este necesar să existe o 
coordonare puternică între politicile statelor membre, precum și acțiuni comune, 
solidaritate și transparență, având în vedere că deciziile naționale în materie de politică 
energetică pot afecta și alte state membre; propune să se stabilească dacă expertiza și 
dotările Agenției pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, precum și 
modul în care acestea ar putea fi utilizate;

22. consideră că unul dintre principalele obstacole în calea finalizării pieței unice a energiei 



PE521.547v01-00 8/10 PR\1005979RO.doc

RO

rămâne faptul că legislația cu privire la piața internă nu este pusă în aplicare pe deplin; 
subliniază importanța eliminării blocajelor care mai există încă la nivelul infrastructurilor, 
precum și a cazurilor persistente de disfuncționare a pieței, și indică că este necesar să nu 
se mai creeze noi obstacole în calea integrării piețelor electricității și gazului; 

23. subliniază că consumatorii finali de energie - persoanele private, IMM-urile și industria -
se află în centrul pieței interne a energiei și ar trebui să beneficieze de prețuri la energie 
mai scăzute, ar trebui să fie protejați în mod cuvenit și să fie informați în mod adecvat 
grație unui acces simplificat la informații; în acest sens, îndeamnă Comisia și statele 
membre să realizeze de urgență finalizarea pieței interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este prevăzut la articolul 194 din TFUE;

24. observă că, pentru a se asigura securitatea aprovizionării, este necesar să se dispună de o 
capacitate suficientă pentru a face față cererii în perioadele de vârf și în cele de dificultăți 
(politice sau tehnologice) și că, prin urmare, trebuie să se asigure și să se mențină o 
capacitate suplimentară sau de rezervă; subliniază necesitatea de a se stoca energia și de a 
se asigura o mai mare flexibilitate a rețelelor ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

25. observă că unele state membre, adevărate „insule energetice”, sunt în continuare complet 
izolate de rețelele europene de gaz și energie electrică și plătesc în continuare un preț mare 
pentru energie, ceea ce le afectează în mod negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la nivelul infrastructurilor, angajamentul Consiliului 
European ca, până în 2015, niciun stat membru să nu rămână exclus din rețelele Uniunii 
nu va putea fi realizat; insistă, în acest sens, asupra importanței finalizării pieței interne a 
energiei;

26. solicită Comisiei să analizeze potențialul de stocare a energiei în UE, precum și diferitele 
tehnologii care ar putea fi utilizate în acest sens;

27. subliniază că modernizarea infrastructurii energetice existente și construirea unei 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile pentru producția, transportul, distribuția și 
stocarea energiei sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a energiei stabile și puternic 
integrate și conectate și indică faptul că investițiile la scară largă ar trebui efectuate în 
paralel cu investițiile în rețelele regionale sau chiar locale; 

Promovarea competitivității economiei UE

28. consideră că o piață internă deschisă și transparentă, în care toate întreprinderile din UE și 
din țările terțe să respecte aquis-ul comunitar în domeniul energiei, poate contribui la 
consolidarea poziției de negociere a furnizorilor europeni de energie în raport cu cea a 
concurenților externi;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu în cadrul căruia să analizeze modele de piață noi și 
rentabile pentru a asigura plătirea de către consumatori a unui preț rezonabil pentru 
energie și pentru a preveni scurgerile de carbon; solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte 
cât mai curând posibil o evaluare și recomandări suplimentare cu privire la acțiunile 
viitoare care ar putea preveni riscul de relocare a emisiilor de carbon generat de relocarea 
producției în afara UE și care să se concentreze în special pe scenarii suplimentare în 
cazul unor acțiuni globale limitate sau în lipsa unor acțiuni globale ulterioare privind 
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reducerea emisiilor de dioxid de carbon;

30. constată că principalii concurenți ai UE de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât UE; 
deduce că UE ar trebui să acorde prioritate C&D și inovației;

31. invită Comisia să elaboreze o metodă de măsurare a competitivității UE în raport cu cea a 
principalilor săi concurenți, care ar putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii precum 
politicile fiscale, C&D, inovarea, prețul energiei în sectorul industrial și poverile 
administrative;

32. subliniază cu tărie faptul că orice politică viitoare a UE trebuie să țină seama de punctele 
forte și de punctele slabe ale acesteia, în special în cadrul unor eventuale acorduri de liber-
schimb semnate de către UE, mai ales al acordului de liber-schimb (parteneriatul 
comercial și investițional transatlantic) care este prevăzut să fie semnat cu SUA, în cadrul 
căruia prețurile energiei au fost reduse în mod considerabil, în vreme ce eforturile de 
reducere a emisiilor de GES nu sunt la nivelul progreselor deja înregistrate în UE;

Recunoașterea capacităților diferite ale statelor membre

33. salută afirmațiile Comisiei, conform cărora obiectivele UE în materie de climă și de 
energie au un impact diferit asupra fiecărui stat membru și asupra cetățenilor fiecărui stat 
membru, acest lucru justificând încercarea de a repartiza mai echitabil eforturile, ținând 
seama de PIB-ul fiecărei țări, de progresele înregistrate din 1990 în ceea ce privește 
reducerea emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de potențialul economic și de 
posibilitățile existente în materie de surse regenerabile de energie și de eficiență 
energetică; 

34. subliniază, în conformitate cu articolul 194 din TFUE, că statele membre sunt cele care 
hotărăsc în ultimă instanță cu privire la mixul lor energetic și că acestea ar trebui să poată 
utiliza și dezvolta diferite abordări privind tehnologiile și sursele de energie, care să 
respecte mediul și să fie acceptabile din punct de vedere social și economic;

35. indică faptul că acțiunile planificate ar trebui să se axeze în principal pe punerea în 
aplicare a unor scenarii de acțiune care țin seama de potențialul existent în statele membre, 
de perspectivele de dezvoltare a unor noi tehnologii rentabile și de impactul mondial al 
punerii în aplicare a politicii propuse, pentru a permite propunerea unor obiective de 
reducere pentru următorii ani;

36. constată că accesul la capital, inclusiv pentru sectoarele industriei grele, reprezintă 
adeseori un obstacol în calea investițiilor în tehnologii mai curate; solicită, prin urmare, 
Comisiei să analizeze posibilitatea creării unui fond care ar putea contribui la facilitarea 
investițiilor, finanțat, eventual, printr-o parte a veniturilor sistemului ETS.

UE pe plan internațional

37. constată că, în prezent, anumite țări emergente și dezvoltate sunt angajate în politici și 
investiții diferențiate în materie de climă, inclusiv în punerea în aplicare a propriilor lor 
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sisteme de comercializare a cotelor de emisii; 

38. constată că este important ca UE să își păstreze rolul de lider și ca statele membre să se 
exprime cu un singur glas pentru a defini o poziție puternică și comună pe care să o apere 
în cadrul negocierilor de la Paris din 2015, al căror obiectiv este semnarea unui nou acord 
mondial cu caracter obligatoriu;

39. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


