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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050
(2011/2095(INI))

Parlamentul European,

– 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 documentele de lucru care o însoțesc (SEC(2011)0288) și 
(SEC(2011)0289),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 mai 2010, intitulată „Analiză a opțiunilor 
pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
evaluare a riscului de relocare a emisiilor de carbon” (COM(2010)0265) și documentul de 
însoțire (SEC(2010)0650),

– având în vedere pachetul UE privind clima și energia,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală (A7-0000/2011),

A. întrucât Parlamentul European și Consiliul European și-au declarat ambiția de a realiza o 
reducere cu 80-95% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050;

B. întrucât Uniunea Europeană trebuie să ajungă la un acord privind obiectivele specifice de 
reducere a emisiilor în vederea stabilirii bazei și a cadrului pentru elaborarea actelor 
legislative și a altor măsuri necesare; 

C. întrucât, pentru a putea efectua investiții pe termen lung, industria are nevoie de claritate 
în ceea ce privește strategia europeană care urmărește o economie cu emisii reduse de 
carbon,

1. recunoaște beneficiile pe care dezvoltarea unei economii cu emisii scăzute de carbon le 
are pentru statele membre; prin urmare, sprijină foaia de parcurs a Comisiei  pentru 
trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon până în 2050, precum și traiectoria 
aferentă, reperele specifice pentru reducerea emisiilor pe plan intern cu 40%, 60%, 
respectiv 80% până în anii 2030, 2040 și respectiv 2050, și seria de repere specifice 
sectoarelor, acestea reprezentând baza pentru propunerea unor inițiative legislative sau de 
altă natură în cadrul politicii economice și în domeniul climei;

2. invită Comisia să formuleze în următorii doi ani măsurile necesare pentru realizarea 
obiectivelor pentru anul 2030, ținând seama de capacitățile și potențialele naționale 
specifice, precum și de progresele internaționale realizate în domeniul politicii privind 
schimbările climatice;
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Dimensiunea internațională

3. remarcă faptul că dezvoltarea pe plan mondial a tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon 
și aplicarea acestora cunoaște o creștere rapidă, iar competitivitatea Europei în viitor va 
depinde de sporirea nivelului investițiilor care, în prezent, se situează mult sub nivelul 
unor țări precum China raportat la PIB;

Sistemul de comercializare a cotelor de emisii 

4. recunoaște că sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) reprezintă 
principalul instrument pentru reducerea emisiilor industriale și promovarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon, dar admite faptul că prețul carbonului este mult 
mai scăzut decât s-a preconizat inițial și astfel nu reprezintă un stimulent suficient pentru 
investiții;

5. remarcă faptul că excedentul uriaș de certificate deținute în prezent de companii, alături de 
îmbunătățirile suplimentare preconizate în ceea ce privește eficiența energetică, se traduce 
prin faptul că prețul carbonului nu va cunoaște o redresare semnificativă decât dacă au loc 
reforme;

6. invită Comisia să adopte măsuri pentru a rectifica deficiențele ETS și pentru a face 
posibilă funcționarea acestui sistem astfel cum s-a prevăzut inițial, în special prin luarea 
următoarelor măsuri înainte de sfârșitul lui 2012:

(a) recalibrarea ETS înainte de începutul celei de a treia etape, prin punerea în rezervă a 
certificatelor pentru a restabili o situație de disponibilitate limitată, astfel încât să fie 
posibilă realizarea obiectivului inițial de creare a unor stimulente pentru investițiile în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon și în măsurile de eficiență energetică, iar apoi să 
se propună un act legislativ pentru a permite eliminarea unor astfel de certificate;

(b) propunerea unor dispoziții legislative înainte de sfârșitul lui 2013 pentru a modifica de 
la cea mai apropiată dată adecvată cerința de reducere liniară anuală de 1,74% la o valoare 
suficientă pentru a îndeplini cerințele obiectivului de reducere a CO2 până în 2050; 

(c) propunerea unor dispoziții legislative pentru a stabili de la data cea mai apropiată 
posibilă un preț de rezervă pentru scoaterea la licitație a cotelor de emisie;

Relocarea emisiilor de dioxid de carbon

7. invită Comisia să publice detalii privind contribuția reală a UE la reducerea emisiilor de 
CO2 din 1990, ținând seama de consumul său de produse fabricate acum în alte locuri;

8. invită Comisia să efectueze o analiză a sectoarelor în care alocarea cu titlu gratuit a 
certificatelor nu previne relocarea emisiilor de dioxid de carbon și recomandă Comisiei să 
prezinte propuneri pentru măsuri de ajustare la frontieră prin care să li se solicite 
importatorilor de produse din aceste sectoare să achiziționeze certificate echivalente cu 
cele care ar fi fost necesare dacă produsul ar fi fost fabricat în UE;

Eficiența energetică
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9. solicită accelerarea lucrărilor desfășurate în baza Directivei privind proiectarea ecologică 
(2009/125/CE), pentru ca normele de punere în aplicare să fie stabilite la un nivel apropiat 
de cel al actorilor care au avut cele mai bune performanțe și să se stabilească cerințe 
minime și pentru produsele neelectrice;

Energia regenerabilă

10. invită Comisia să încurajeze producția sustenabilă a biomasei; insistă asupra faptului că 
îndeplinirea obiectivului UE privind utilizarea biocombustibililor nu trebuie să aibă ca 
rezultat emiterea unor cantități disproporționate de gaze cu efect de seră;

Cercetarea

11. invită Comisia să se asigure că inițiativa Horizon 2020 stabilește drept prioritate 
necesitatea de a dezvolta tehnologiile cu emisii scăzute de carbon pentru a stimula 
competitivitatea UE;

Captarea și stocarea carbonului

12. recunoaște importanța pe care o are aplicarea tehnologiei CSC pentru realizarea 
obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon cu cele mai scăzute costuri posibile și 
recunoaște că amânările procedurale, deficiturile de finanțare și lipsa angajamentului din 
partea unor state membre ar putea împiedica realizarea ambiției Consiliului European 
privind existența a până la 12 proiecte demonstrative CSC până în 2015; invită Comisia să 
publice un plan de acțiune CSC;

Foi de parcurs naționale și specifice sectoarelor

13. salută elaborarea de către unele state membre a unor strategii de reducere a emisiilor de 
carbon, dar solicită tuturor ca acest lucru să se realizeze cel târziu până în iulie 2013; 
insistă asupra faptului că Comisia ar trebui să introducă propuneri legislative prin care să 
se impună pregătirea lor în cazul în care, până la sfârșitul lui 2012, nu toate statele 
membre și-au asumat un astfel de angajament;

14. solicită grupurilor industriale relevante să pregătească foi de parcurs specifice sectoarelor 
în care se va stabili modul cel mai adecvat pentru realizarea obiectivelor UE de reducere a 
emisiilor de carbon, inclusiv nivelul investițiilor necesare și sursele de finanțare care ar 
urma să fie folosite;

Producția de energie electrică 

15. insistă asupra necesității de a evita riscul unor blocaje masive de carbon („carbon lock-
in”); invită Comisia să prezinte înainte de sfârșitul lui 2013 propuneri legislative care să 
reprezinte un semnal clar pe termen lung pentru investitori prin impunerea cerinței ca, 
începând din 2015, să nu se permită funcționarea timp de mai mult de zece ani a unor noi 
surse de producție a electricității care emit peste 100g CO2/kWh decât dacă acestea sunt 
destinate exclusiv funcționării în sarcină de vârf, iar durata lor de funcționare este limitată 
la 10% din total într-un an;
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Industrie

16. insistă ca sprijinul UE pentru „economia verde” să recunoască importanța investițiilor 
realizate de industriile existente pentru a promova reduceri semnificative ale utilizării 
resurselor și ale emisiilor de CO2;

Transporturi

17. salută progresele, mult peste așteptări, care au fost realizate de producătorii de 
autovehicule în domeniul reducerii emisiilor de CO2 ale autoturismelor începând din anul 
2007 și subliniază importanța accelerării ritmului unor îmbunătățiri suplimentare ale 
eficienței combustibililor; afirmă că, la pregătirea următoarei revizuiri, Comisia ar trebui 
să propună metode prin care să se asigure că nivelul mediu al emisiilor de CO2 al noilor 
autoturisme corespunde obiectivului convenit pentru 2020 de cel mult 95g/km până în 
2020 și nu depășesc 70g/km până în 2025;

Agricultură

18. invită Comisia să propună măsuri specifice pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră și pentru a promova creșterea eficienței în cadrul utilizării terenurilor agricole; 

Finanțare

19. sprijină propunerile făcute de Comisie pentru cadrul financiar multianual 2014-2020 de a 
furniza fonduri dedicate pentru creșterea investițiilor și promovarea dezvoltării și aplicării 
tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon; este de acord cu intenția de a stabili finanțarea 
legată de climă la 20% din totalul CFM și insistă să se prevadă monitorizarea efectivă a 
acestui aspect;

Măsuri suplimentare

20. invită Comisia să prezinte propuneri ambițioase, înainte de sfârșitul lui 2012, pentru a 
reduce emisiile de metan și gaze fluorurate;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Nivelul investițiilor trebuie majorat semnificativ pentru ca Europa să își asigure viitorul 
industrial. În special sectorul energetic, care trebuie să ia decizii cu privire la centrale electrice 
care să fie încă în funcțiune peste 30-40 de ani, are nevoie de cât mai multă claritate și 
certitudine. Sprijinirea Foii de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon până în 2050 redactate de Comisia Europeană și considerate drept 
bază pentru elaborarea politicilor va contribui la înfăptuirea acestui deziderat. Astfel se va 
crea cadrul pentru noi acte legislative și alte măsuri care vor defini natura investițiilor.
Pentru îndeplinirea cerințelor va fi esențial să se asigure că Sistemul de comercializare a 
cotelor de emisii (ETS) va transmite investitorilor semnalele preconizate inițial. Mecanismul 
de formare a prețurilor din cadrul ETS ar fi trebuit să ofere industriei stimulentele necesare 
pentru promovarea unor investiții care pot asigura o reducere a emisiilor de CO2 la cele mai 
mici costuri posibile. Dar în prezent există un surplus de certificate care a redus prețul 
acestora, astfel încât ele nu influențează deloc sau influențează foarte puțin investițiile. Dacă 
nu se iau măsuri pentru corectarea mecanismului, este puțin probabil ca prețurile să se 
redreseze și să ajungă la nivelurile avute în vedere în momentul aprobării legislației. ETS 
trebuie „reparat”. 

Pentru a combate încălzirea globală, emisiile de CO2 trebuie reduse la nivel mondial. Cei mai 
recenți indicatori nu sunt încurajatori; emisiile au crescut cu 6% în cursul lui 2010. CO2 se 
acumulează în atmosferă într-un ritm accelerat. În urma unei evaluări recente realizate de 
oameni de știință care au exprimat dubii cu privire la dovezile privind încălzirea globală, s-a 
conchis că temperaturile sunt într-adevăr în creștere, la o rată foarte apropiată de cea estimată 
de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice al ONU. Statele membre ale UE 
au fost printre primele țări din lume care au fost industrializate și care și-au crescut 
semnificativ consumul de combustibili fosili; acum ne revine responsabilitatea de a da 
exemplu prin reducerea emisiilor noastre de CO2.
Unora le este teamă că adoptarea foii de parcurs, precum și a traiectoriei și a reperelor 
propuse, va afecta competitivitatea europeană, fără a aduce beneficii importante. În prezent, 
UE este responsabilă de doar 11% din emisiile globale de CO2 și acțiunile noastre nu vor reuși 
să frâneze singure procesul de încălzire. Raportorul afirmă însă că investițiile care vizează 
dezvoltarea unei economii cu emisii scăzute de carbon vor consolida poziția competitivă a 
Europei, în loc să o reducă. raportorul chiar consideră că acest lucru este esențial pentru 
propria noastră protecție. Deseori este scos în evidență faptul că China încă mai depinde în 
proporție de 70% de cărbune pentru producția de electricitate, dar țara este în același timp cel 
mai mare promotor de energii regenerabile și nucleare. În actualul său plan cincinal, prioritate 
au investițiile „verzi” cu emisii scăzute de carbon și acestea pun cu mult în umbră investițiile 
europene. Trebuie să sprijinim de urgență tehnologiile care se vor impune și să investim în 
procese care utilizează energia și resursele mult mai eficient. 
Argumentele în favoarea stabilirii unor obiective ambițioase sunt bine ilustrate de succesele 
rapide care au fost obținute în ultimii ani în domeniul reducerii emisiilor de CO2 ale 
autoturismelor noi. Sporirea eficienței carburanților contribuie la compensarea consecințelor 
pe care le are creșterea prețurilor la carburanți pentru șoferi și, contrar afirmațiilor făcute 
atunci când a fost propusă legislația UE, prețul mediu al autoturismelor noi a scăzut în 
termeni reali.  De asemenea, se pot menționa și investițiile făcute de companii precum Rolls 
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Royce în dezvoltarea unor motoare mai eficiente din punctul de vedere al consumului de 
carburanți folosite în aeronave. Desigur că o industrie de ultimă generație, tehnologiile înalte 
și înalta calificare, precum și crearea produselor de care avem nevoie într-o manieră care să 
necesite utilizarea de mai puține resurse și să emită mai puțin CO2 în cadrul procesului de 
fabricație trebuie să fie în centrul ambițiilor Europei. Aceasta este adevărata „economie 
verde” la care aspirăm.

Unele industrii mari consumatoare de energie și-au manifestat temerile cu privire la 
amenințarea reprezentată de „relocarea emisiilor de carbon” și la eventualitatea ca 
întreprinderile să părăsească Europa pentru a evita costurile mai ridicate rezultate ca urmare a 
măsurilor luate pentru a reduce emisiile de CO2. O asemenea evoluție cu siguranță că nu ar fi 
favorabilă pentru economia Europei și nu ar contribui deloc la reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră la nivel global. Dacă se pot dovedi astfel de cazuri, ar trebui luate măsuri pentru 
a proteja sau compensa industriile respective. Dar dovezile arată că această amenințare este 
mult exagerată. Trebuie să fim atenți la lobbyiștii care încearcă să își justifice cererile de 
asistență sub false pretexte. 
Europa trebuie să conștientizeze caracterul urgent al acestei situații, deoarece altfel riscă să 
piardă cursa pentru menținerea unei economii competitive. Procesul de luare a deciziilor este 
deseori mult prea lent, uneori ajungând chiar într-un punct mort. Accentul trebuie să se pună 
mai puțin pe discuții și mai mult pe acțiuni. Un exemplu ilustrează această problemă. În 
martie 2007, Consiliul European a luat decizia ca, până în 2015, să existe 12 proiecte 
demonstrative operaționale în domeniul captării și stocării carbonului. Cinci ani mai târziu, 
momentul în care acest raport este prezentat Parlamentului, încă nu a fost identificată 
amplasarea nici măcar a uneia dintre instalațiile demonstrative pe care intenționăm să le 
sprijinim financiar și nu a fost lansată nicio cerere de oferte. O comparație între această 
performanță și realizările atinse de China de-a lungul unei perioade similare de cinci ani nu 
plasează Europa într-o lumină favorabilă. 

Luarea unor măsuri decisive este esențială pentru ca UE să nu fie lăsată în urmă. Adoptarea 
foii de parcurs și stabilirea unor obiective ambițioase pentru dezvoltarea unei economii cu 
emisii reduse de carbon oferă o oportunitate pentru stimularea progreselor.

Observații
Conținutul proiectului de raport a fost redactat sub influența restricțiilor privind lungimea 
impuse de Parlament. Raportorul intenționează să completeze propunerile din proiectul de 
raport prin introducerea unui număr semnificativ de amendamente. 
Raportorul a apreciat numeroasele sugestii prezentate de colegi din Parlamentul European, de 
reprezentanți ai unor organizații dintre care pot fi amintite Amcham, Business Europe, CAN-
Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, 
European Association of Aluminium, Comitetul Economic și Social European, Europia, 
EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales 
Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E și WWF, de reprezentanți ai 
guvernelor francez, olandez, danez și britanic și de profesorul Michael Grubb, Michela 
Beltracchi, Poppy Kalesi și Nick Campbell. Raportorul mulțumește pentru îndrumări în 
special lui Sarah Deblock, Roger Chadwick și Edwin Koekkoek. 

Raportorul este singurul responsabil pentru propunerile pe care a ales să le includă în 
proiectul său de raport.


