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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 în scopul predictibilității pentru industrie și societate; 

2. subliniază importanța crucială a punerii în aplicare oportune, corecte și depline a 
legislației actuale, care include și activitatea de reglementare de care este nevoie pentru 
cel de al treilea pachet de măsuri privind piața internă a energiei, în scopul de a crea, până 
în 2014, o piață internă a energiei europeană, integrată și competitivă;

3. consideră că este nevoie de o piață internă a energiei deschisă, integrată 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 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, în 
același timp asigurându-se că piețele energiei devin mai transparente și mai bine 
monitorizate;

4. consideră că tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 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 competitiv 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; 

5. subliniază că proiectele de captare, transport și stocare de CO2 lasă în urmă deșeuri 
periculoase care trebuie stocate; consideră că Comisia se bazează prea mult pe această 
tehnologie; îndeamnă Comisia să elaboreze un raport de evaluare la jumătatea perioadei a 
rezultatelor înregistrate prin utilizarea tehnologiilor experimentale de captare și stocare a 
dioxidului de carbon pentru centralele pe bază de cărbune, finanțate de UE;

6. 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;

7. atrage atenția asupra politicii energetice pentru Europa, care recunoaște eventuala 
contribuție a energiei nucleare în domeniul competitivității, al eficienței din punct 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;

8. recunoaște că instrumente precum taxele aplicate energiei, dioxidului de carbon și sisteme 
de comercializare a cotelor de emisii sunt factori-cheie în realizarea obiectivelor de 
reducere a emisiilor în mod eficient din punct de vedere al costurilor, dar consideră că, în 
final, vor împovăra consumatorii cu prețuri mai ridicate la energie;
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9. consideră că ar trebui clarificat ceea ce poate fi realizat prin politica energetică și, 
respectiv, prin politica socială; consideră că problema sărăciei este abordată prin politica 
socială, și nu prin reglementarea prețurilor la energie.


