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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută comunicarea Comisiei și subliniază nevoia de propuneri de politici concrete; 
consideră că este esențial să se ajungă la un acord privind direcția politicii pe termen lung 
a Uniunii, odată ce obiectivele Strategiei Europa 2020 au fost îndeplinite, în scopul 
predictibilității pentru industrie și consumatori;

2. subliniază importanța crucială a punerii în aplicare la timp, corecte și depline a legislației 
actuale de către Comisie și statele membre, care include și activitatea de reglementare de 
care este nevoie pentru cel de-al treilea pachet de măsuri privind piața internă a energiei și 
norme echitabile privind concurența pentru toate întreprinderile din sectorul energetic care 
funcționează pe teritoriul Uniunii, în scopul de a crea, până în 2014, o piață internă 
europeană, integrată și competitivă a energiei; solicită Comisiei și ACER (Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei) să monitorizeze mai 
strict punerea în aplicare a normelor la nivel național și să dezvolte noi modele de afaceri;

3. subliniază importanța pieței interne de energie și faptul că eforturi majore sunt necesare în 
continuare pentru a reduce dependența de energie provenind din țări terțe și pentru a 
asigura în 2050 o Uniune Europeană care furnizează și produce într-o măsură mai mare 
prin mijloace proprii; solicită statelor membre să aplice orientările Rețelei de energie 
transeuropene și să asigure interconectivitatea și interoperabilitatea energiei la nivelul UE;

4. consideră că este nevoie de o piață internă a energiei deschisă, transparentă, integrată, 
armonizată și competitivă în vederea obținerii unor prețuri competitive la energie, a 
securității aprovizionării și a durabilității, precum și a utilizării eficiente la scară largă a 
energiei din surse regenerabile și a energiei din surse neconvenționale și că definitivarea 
unei astfel de piețe reprezintă în continuare o provocare importantă pentru toate statele 
membre; salută liberalizarea pieței interne a energiei ca un demers necesar pentru 
reducerea costurilor consumatorilor pentru energie electrică și gaze, asigurându-se 
totodată că piețele energiei devin mai transparente și mai bine monitorizate pentru a oferi, 
astfel, prețuri competitive și, din punctul de vedere al consumatorilor, mai corecte; în 
acest sens, consideră, de asemenea, că este esențială garantarea bunei funcționări a 
autorităților naționale de reglementare și coordonarea lor la nivel european;

5. consideră că tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă 
din punct de vedere energetic este o oportunitate nu doar pentru durabilitate, ci și pentru 
securitatea aprovizionării și competitivitate în Europa, precum și că reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră poate fi un avantaj concurențial în cadrul pieței mondiale în creștere 
a produselor și serviciilor cu impact energetic; subliniază aceasta ca o oportunitate pentru 
IMM-urile europene care își desfășoară activitatea pe piața energiei din surse regenerabile, 
oferind un stimulent excelent pentru dezvoltarea antreprenoriatului și a inovării și 
constituind eventual unul dintre principalele motoare de creare de noi locuri de muncă;

6. subliniază faptul că eficiența energetică reprezintă o modalitate foarte rentabilă pentru 
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Europa de a-și atinge obiectivele în materie de energie, schimbări climatice și economie; 
reamintește imensul potențial al eficienței energetice de a limita dependența de energia 
importată și de a relansa economia; recunoaște că trecerea la o economie mai eficientă din 
punct de vedere energetic ar accelera difuzarea soluțiilor inovatoare în plan tehnologic și 
ar îmbunătăți competitivitatea industriei în Uniune, stimulând creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă de înaltă calitate în numeroase sectoare care au legătură cu 
eficiența energetică;

7. subliniază importanța susținerii micilor producători descentralizați de energie din surse 
regenerabile, inclusiv a autorităților regionale și locale, pentru a facilita integrarea lor în 
rețea; consideră că autoritățile regionale și locale trebuie să beneficieze în continuare de 
acces simplificat la finanțarea din fondurile pentru energie sustenabilă ale Băncii 
Europene de Investiții; 

8. subliniază faptul că sistemul actual de promovare a energiei din resurse regenerabile este 
ineficient din punct de vedere economic ca urmare a numeroaselor programe existente la 
nivelul statelor membre; solicită un cadru clar privind politica în domeniu la nivelul 
Uniunii pentru a promova în mod strategic investițiile eficiente din punct de vedere 
economic în energia cu emisii reduse de carbon la nivel local, regional, național și la 
nivelul Uniunii;

9. subliniază faptul că definiția mixului energetic, chiar dacă este responsabilitatea 
individuală a statelor membre, ar trebui să țină seama de obiectivele comune și eventual să 
facă obiectul unei abordări europene coordonate, altfel obiectivele propuse ar putea să nu 
fie atinse, în special în domeniul combinării energiilor din surse regenerabile; subliniază 
faptul că este posibilă estimarea investițiilor aproximative necesare în infrastructura 
energetică numai prin preconizarea configurației mixului energetic în 2030;

10. evidențiază rolul energiei în stimularea creșterii economice și a competitivității în UE; 
invită Comisia să propună o strategie pentru perioada de după 2020 și să prezinte un cadru 
de politică pentru 2030 privind politica energetică europeană, cu un singur obiectiv de 
reducere a gazelor cu efect de seră compatibil cu obiectivele UE în domeniu pentru 2050 
și susținut de o evaluare a impactului; încurajează statele membre să accelereze eforturile 
lor continue pentru a atinge obiectivele actuale pentru 2020 în domeniul politicii 
energetice a UE;

11. consideră că este prioritară concentrarea atenției Uniunii și a statelor membre asupra 
investițiilor în infrastructuri care favorizează siguranța și modernizarea aprovizionării cu 
energie, având în vedere că modul cel mai eficient pentru stimularea pe termen lung al 
acestui tip de investiții este combinarea cu măsuri fiscale și de reglementare concrete și 
politici publice interne adecvate;

12. subliniază că impactul tehnologiei de captare, transport și stocare de CO2 este încă neclar; 
ia act de raportul Agenției internaționale pentru energie intitulat „Perspectiva energetică 
mondială 2012” care subliniază rolul captării și stocării de CO2 în anumite scenarii de 
politică; recunoaște că există preocupări în rândul populației cu privire la această 
tehnologie și îndeamnă Comisia să elaboreze un raport de evaluare la jumătatea perioadei 
a rezultatelor înregistrate din utilizarea proiectelor demonstrative pentru centralele pe bază 
de cărbune, subvenționate de UE;
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13. subliniază rolul rețelelor inteligente în facilitarea comunicării în ambele sensuri dintre 
producătorii de energie electrică și consumatori și evidențiază că rețelele inteligente pot 
permite consumatorilor să observe și să își adapteze consumul de energie electrică; 
subliniază că o protecție solidă a datelor cu caracter personal și programele de educare a 
consumatorilor, cum ar fi campaniile de informare din școli și universități, sunt esențiale, 
mai ales pentru ca contoarele inteligente să aibă un impact real; subliniază că statele 
membre ar trebui să pună la dispoziția consumatorilor informațiile relevante pe internet și 
că toți actorii relevanți, cum ar fi constructorii, arhitecții și furnizorii de echipamente de 
încălzire, răcire și echipamente electrice, ar trebui să obțină informații actualizate ș să 
compare prețurile și serviciile și, pe această bază, să aleagă furnizorul de energie cel mai 
potrivit nevoilor lor; 

14. consideră că este esențială promovarea rolului tehnologiilor informației și comunicațiilor 
și că trebuie să existe un puternic angajament european față de inovare și cercetare, având 
în vedere că dezvoltarea tehnologiilor inovative va contribui la consolidarea siguranței în 
cadrul sectorului și la atragerea investițiilor;

15. atrage atenția asupra politicii energetice pentru Europa, care recunoaște contribuția 
energiei nucleare în domeniul competitivității, al eficienței din punctul de vedere al 
costurilor, al reducerii emisiilor de CO2 și al securității aprovizionării; subliniază că 
tehnologiile din domeniul energiei nucleare au un potențial de a îndeplini obiectivele 
privind energia și clima atât pe termen scurt, cât și pe termen mai lung, în măsura în care 
sunt respectate pe deplin cerințele aplicabile în materie de siguranță a funcționării ei, 
având în vedere întregul ciclu de viață al proiectelor;

16. recunoaște că instrumente precum taxele aplicate energiei, dioxidului de carbon și 
sistemele de comercializare a cotelor de emisii sunt factori-cheie în realizarea obiectivelor 
de reducere a emisiilor în mod eficient din punctul de vedere al costurilor, dar consideră 
că, în final, vor împovăra consumatorii cu prețuri mai ridicate la energie;

17. subliniază importanța reducerii consumului total de energie și a creșterii eficienței 
energetice în sectorul transportului, inclusiv planificarea transportului și susținerea 
transportului public la nivelul statelor membre; subliniază că ar trebui accelerate 
proiectele legate de energia din surse regenerabile din cadrul programului rețelelor 
transeuropene de transport și de energie (TEN-T și TEN-E);

18. subliniază faptul că rolul obiectivelor naționale privind energia din biocombustibili și din 
alți combustibili din surse regenerabile este esențial pentru atingerea țintelor stabilite în 
comunicarea Comisiei; evidențiază faptul că aceste obiective asigură certitudine pentru 
investitori și încurajează dezvoltarea resurselor regenerabile; totuși, remarcă importanța 
încurajării utilizării biocombustibililor de a doua generație produși din deșeuri, reziduuri 
și alte materiale celulozice nealimentare;

19. consideră că statele membre ar trebui să încurajeze autoritățile locale și regionale să 
elaboreze planuri de acțiune pentru energia din surse regenerabile și să sensibilizeze 
publicul cu privire la beneficiile utilizării energiei din surse regenerabile;

20. consideră că ar trebui clarificat ceea ce poate fi realizat prin politica energetică și, 
respectiv, prin politica socială; subliniază că toate scenariile prezentate de Comisie 
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sugerează faptul că costurile legate de energie și transport vor crește și vor reprezenta o 
parte din ce în ce mai mare din cheltuielile consumatorilor și IMM-urilor; consideră că 
statele membre ar trebui să dezvolte măsuri pentru a asigura energie accesibilă, 
disponibilă și la prețuri rezonabile pentru toți cetățenii, în special pentru cei mai 
vulnerabili cetățeni ai societății;

21. consideră că educația în privința energiei este cheia modificării comportamentelor și unul 
dintre instrumentele fundamentale pentru construirea unui nou model de dezvoltare 
sustenabilă; îndeamnă Comisia să aloce fonduri adecvate în viitorul cadru financiar 
multianual educației în materie de energie;

22. susține faptul că Comisia, împreună cu statele membre, autoritățile locale și regionale și 
reprezentanții societății civile ar trebui să desfășoare periodic campanii de „educație 
energetică” în mass-media europeană, națională, regională și locală, inclusiv campanii 
interactive, pentru a oferi informații clare, accesibile și ușor de înțeles tuturor cetățenilor, 
întreprinderilor și asociațiilor industriale; de asemenea, recunoaște necesitatea campaniilor 
de informare în școli și universități pentru a implica tinerele generații în modificarea 
comportamentelor;

23. recunoaște angajamentul Uniunii de a reduce cu 80-95 % emisiile de gaze cu efect de seră 
sub nivelul din 1990 până în 2050; subliniază nevoia de a lua măsuri urgente la nivel 
local, regional, național, internațional și mondial cu scopul de a aborda în mod adecvat 
obiectivul de limitare a creșterii temperaturii medii globale la suprafață la cel mult 2 grade 
Celsius pentru a preveni alte schimbări climatice periculoase;

24. consideră că actuala criză financiară ar trebui folosită ca o șansă de transformare a 
modelului nostru de dezvoltare ca societate într-o economie foarte eficientă din punct de 
vedere energetic, bazată în totalitate pe energia din resurse regenerabile și rezistentă la 
schimbările climatice; subliniază necesitatea prezentării de către Comisie a unor propuneri 
referitoare la un pachet privind energia și clima în perspectiva anului 2030 bazat pe cei 
trei piloni actuali, și anume gazele cu efect de seră, promovarea energiei din surse 
regenerabile și eficiența energetică;

25. subliniază faptul că trebuie să se acorde o atenție sporită utilizării energiei pentru ca 
transformarea sistemului energetic să devină o realitate; subliniază necesitatea de a acorda 
o prioritate mai mare gestionării sectorului cererii, pentru a asigura implementarea 
tehnologiilor și a sistemelor la nivelul utilizatorilor finali, realizând tranziția energetică la 
un cost accesibil și sustenabil pentru societate;

26. solicită Comisiei să stabilească un set cuprinzător de priorități pe termen scurt, mediu și 
lung ale politicii energetice față de vecinii săi, pentru ca UE să-l folosească în vederea 
stabilirii unui spațiu juridic comun, întemeiat pe principiile și normele bazate pe acquis ale 
pieței energetice interne.
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