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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

Analiza obiectivului de 20 % astăzi

1. subliniază că criza economică a dus la o reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii economice și la relocarea forței de muncă; arată că 
orice scădere a PIB trebuie privită ca un cost în sine, ceea ce compromite potențialul de 
investiții al industriei; avertizează cu privire la concluzia generală că criza economică a 
făcut ca reducerea emisiilor să devină mai puțin costisitoare;

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor primite din partea diferitelor sectoare industriale, 
există indicații clare că dispozițiile actuale ale politicii UE în domeniul schimbărilor 
climatice, cum ar fi ETS, duc deja la o relocare a producției și se arată preocupat de faptul 
că eventualele prețuri mai mari ale carbonului ar exacerba această tendință;

3. este de acord cu ipoteza exprimată de Comisie și de Agenția Internațională a Energiei 
(AIE) că amânarea investițiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon ar însemna 
costuri mai mari pe viitor; consideră că, pentru a atinge obiectivul pe termen lung (2050) 
reconfirmat de Consiliul European la 4 februarie 2011, UE ar trebui să își accelereze 
eforturile după atingerea obiectivului de reducere a emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai eficient mod din punctul de vedere al costurilor;

4. se arată profund preocupat de faptul că UE nu se încadrează în atingerea obiectivului de 
reducere a consumului de energie cu 20 %, conform proiecțiilor pentru 2020, din cauza 
unui angajament și unei ambiții insuficiente din partea statelor membre; 

5. salută faptul că UE se încadrează pe calea cea bună pentru atingerea obiectivului privind
energia regenerabilă pentru 2020; 

6. subliniază rolul important al rețelelor și contoarelor inteligente în integrarea electricității 
provenite din surse regenerabile; salută activitatea derulată de grupul de lucru privind 
sistemele inteligente de contorizare și solicită Comisiei să prezinte o serie de recomandări 
cât mai curând posibil; 

7. remarcă faptul că accelerarea procedurilor de autorizare pentru noile proiecte de 
infrastructură este o condiție prealabilă pentru atingerea obiectivelor privind energia și 
schimbările climatice conform calendarului stabilit;

8. subliniază că obiectivul de fonduri pentru cercetare de 3 % din PIB este compus dintr-o 
pondere privată (2 %) și publică (1 %) a fondurilor; remarcă faptul că există încă 
probleme specifice pentru atingerea obiectivului de 3 %, în special în ceea ce privește 
fondurile private destinate cercetării; subliniază că lipsa angajamentului în domeniul 
finanțării cercetării împiedică dezvoltarea unor tehnologii ecologice;
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9. regretă că, prin subvenționarea prețurilor la energie și prin neaplicarea de restricții sau de 
cote privind emisiile de CO2, anumite țări obțin avantaje comparative; subliniază că, 
deoarece emisiile de CO 2 sunt nerestricționate și, prin urmare, mai puțin costisitoare, 
respectivele țări ar putea fi mai puțin înclinate să se alăture unui acord multilateral 
privind schimbările climatice;

Opțiuni și instrumente pentru depășirea obiectivului de 20 %

10. solicită aplicarea unui principiu general conform căruia, mai întâi, trebuie să fie luate cele 
mai rentabile măsuri pentru reducerea emisiilor; 

11. solicită ca eficiența energetică să devină una dintre prioritățile viitoarelor măsuri ale 
politicii privind schimbările climatice; admite că atingerea obiectivului vizând o eficiență
energetică de 20 % până în 2020 i-ar permite UE să își respecte angajamentele de 
reducere a emisiilor până în 2020 și chiar mai mult; consideră că, potrivit evaluării 
impactului realizate de Comisie, acest nivel de reducere s-ar încadra pe calea rentabilă
spre atingerea obiectivului de reducere a emisiilor cu 80-95 % pe termen lung. 

12. solicită Comisiei să întreprindă acțiunile necesare pentru a se asigura că statele membre 
își respectă pe deplin angajamentele privind economisirea energiei, fie prin introducerea 
unei cerințe ca planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică să fie aprobate de 
Comisie, fie prin măsuri suplimentare;

13. subliniază că, în multe domenii, economisirea energiei și eficiența energetică oferă cel 
mai rentabil potențial pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; atrage atenția asupra 
potențialului nevalorificat în domeniul performanței energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul transporturilor, al achizițiilor publice, în domeniul 
producției, transformării și distribuției energiei, inclusiv în ceea ce privește termoficarea; 
reiterează faptul că măsurile concrete în aceste domenii sunt esențiale și atrage atenția 
asupra propunerile relevante incluse în raportul Bendtsen; insistă ca măsurile de 
economisire a energie să fie puse în aplicare în primul și în primul rând la nivel național, 
regional și local; 

14. remarcă faptul că Comisia a identificat nevoi de investiții de 1 miliard de euro pentru a 
moderniza infrastructura energetică a UE până în 2020, care ar urma să fie finanțate, în 
principal, prin tarifele la energie; solicită ca aceste investiții să fie făcute având în vedere 
atât finalizarea unei piețe energetice interne interconectate, cât și reducerea substanțială a 
intensității emisiilor de carbon aferente sistemului energetic european; 

15. solicită ca sistemul european de comercializare a cotelor de emisie să fie aplicat într-un 
mod mai flexibil, pentru a se ține mai bine seama de evoluțiile economice reale și de 
cifrele de producție, mai degrabă decât ca sistemul să se bazeze doar pe date din trecut; 
este convins că normele de alocare ar trebui să asigure atât securitatea investițiilor pe 
termen lung, cât și prevederea unor mecanisme de flexibilitate în cazul unor recesiuni 
economice (de ex., pentru a evita supra-alocările).
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16. atrage atenția asupra importanței din ce în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru reducerea emisiilor de carbon, nu doar în sectorul 
energetic; afirmă că, potrivit foii de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din proiectele 
CSC vor fi legate de sectorul producției industriale1;

17. subliniază că dezvoltarea și implementarea tehnologiilor revoluționare reprezintă un 
element esențial pentru a combate schimbările climatice și, în același timp, pentru a 
convinge partenerii mondiali ai UE că reducerea emisiilor se poate realiza fără pierderea 
competitivității și a locurilor de muncă; consideră că este esențial ca Europa să devină un 
exemplu prin sporirea substanțială a finanțării dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor industriale ecologice și eficiente din punct de vedere energetic în cadrul 
programului-cadru pentru cercetare; 

Beneficii conexe și impacturi

18. remarcă faptul că, potrivit evaluării Comisiei, stabilirea unui obiectiv mai ambițios de 
reducere a emisiilor ar duce la o diminuare a importurilor de petrol și gaze naturale cu 
până la 40 de miliarde de euro până în 2020, la un preț estimat al barilului de petrol de 88 
USD în 2020; consideră că dependența UE de importurile energetice ar putea fi redusă 
astfel cu până la 56 %.

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la o 
creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar reprezenta o preocupare majoră pentru industria 
și consumatorii din UE;

20. consideră că, în ceea ce privește competitivitatea pe plan mondial, eforturile mai mari de 
reducere a emisiilor din partea UE ar putea crea avantaje în materie de costuri pentru 
concurenții UE la nivel internațional și, în același timp, ar crea marje concurențiale în 
domeniul tehnologiilor ecologice pentru companiile din UE; consideră că, pentru 
concurenții UE, semnarea unui acord internațional ar însemna să renunțe la avantajele în 
materie de costuri, în timp ce marja concurențială a UE ar rămâne, cel mai probabil, 
neafectată; prin urmare, solicită Comisiei să analizeze dacă o acțiune unilaterală din 
partea UE de a depăși obiectivul de reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră 
ar putea stimula alte țări să se alăture unui acord internațional;

21. subliniază că inovarea ecologică în Europa este necesară pentru ca aceasta să își mențină 
poziția solidă pe o piață globală în creștere rapidă pentru tehnologiile cu emisii reduse de 
carbon;

22. se arată preocupat că o deplasare a inovării în domeniul tehnologiilor durabile dinspre 
Europa înspre alte părți alte lumii are loc deja; remarcă faptul că, potrivit unor studii 
recente, din cele 50 de companii identificate ca lideri în domeniul tehnologiilor ecologice, 
24 sunt din Asia, 22 din Statele Unite, trei din Europa și una din Canada; subliniază că, 
potrivit barometrului Ernst&Young 2010, China și SUA sunt cele mai atractive regiuni pe 
plan mondial pentru dezvoltarea de surse de energie regenerabilă;
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Evaluarea riscului de relocare a emisiilor de carbon

23. afirmă că, în conformitate cu prevederile ETS, industria ar trebui să își reducă emisiile de 
CO2 cu 168 milioane de tone până în 2020; subliniază că, în conformitate cu dispozițiile
de referință propuse, industria ar trebui să achiziționeze în continuare o pondere 
semnificativă a certificatelor de emisii, ceea ce ar genera costuri substanțiale pentru 
companiile din UE, costuri pe care concurenții lor globali nu trebuie să le suporte;

24. regretă faptul că impactul suplimentar al prețurilor la energie electrică nu a fost reflectat 
suficient în ipotezele Comisiei privind relocarea emisiilor de carbon; subliniază că 40 % 
din energia electrică din UE este utilizată de industrie, aceasta fiind serios afectată de 
orice creștere a prețului carbonului, ca urmare a transferului costurilor din sectorul 
energiei electrice; 

25. remarcă faptul că previziunile pentru piața carbonului din 2020 variază în mod 
semnificativ, de la 55€/tCO2 conform calculelor Comisiei, până la 67€/tCO2 pe baza unui 
scenariu de reducere a emisiilor interne cu 30 %; prin urmare, consideră că proiecțiile 
elaborate de Comisie în cadrul evaluării riscului de relocare a emisiilor de carbon sunt 
întrucâtva optimiste și nefiabile;

Alte oportunități și provocări

26. consideră că trebuie luate măsuri pentru a se asigura că creșterea costurilor muncii și 
energiei ca urmare a politicilor UE în domeniul schimbărilor climatice nu duc la dumping 
social și o relocare a emisiilor de carbon; de aceea, susține că și alte țări dezvoltate sau în 
curs de dezvoltare ar trebui să se angajeze să depună eforturi adecvate sau comparabile;

27. subliniază că creșterea prețului carbonului va duce la creșteri suplimentare ale costurilor 
energiei electrice; afirmă că fiecare creștere cu 1 EUR a prețului carbonului are ca 
rezultat costuri suplimentare de 2 miliarde de euro pentru societate, sub forma tarifelor la 
energie electrică, din care 40 % îi revin industriei; îndeamnă Comisia să prezinte cât mai 
repede orientări cu privire la compensarea costurilor cu energia electrică;

28. își exprimă îngrijorarea că importurile din țările cu restricții mai permisive în ceea 
privește emisiile de CO2 sunt principalele responsabile pentru o creștere cu 47 % a 
emisiilor de CO2 asociate consumului în UE între 1990 și 2006; solicită Comisiei să 
evalueze dacă astfel de tendințe au continuat și pe durata ETS și dacă ar putea deveni mai 
pronunțate în cea de-a treia fază de implementare (20/30 %); consideră că măsurile de 
contrabalansare a unor astfel de tendințe a consumului de carbon ar putea încuraja 
partenerii comerciali ai UE să se alăture unui acord internațional, cu condiția ca măsurile 
să fie echitabile și conforme cu normele OMC.

29. invită Comisia să ia următoarele măsuri practice:
 să evalueze efectele politicilor interne de reducere a emisiilor asupra ocupării forței de 

muncă, inclusiv a oportunităților de pe piața muncii, a nevoilor de recalificare și 
perfecționare, precum și asupra cerințelor în domeniul educației și formării;

 să analizeze în ce măsură statele membre își respectă angajamentele de a aloca cel 
puțin 50 % din veniturile provenite din licitarea certificatelor pentru măsuri de 
atenuare sau adaptare și să propună măsuri în acest sens, dacă este necesar;
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 să prevadă o finanțare adecvată pentru planul SET (Planul strategic european privind 
tehnologiile energetice);

 să promoveze utilizarea eficientă a fondurilor structurale și de coeziune de către statele 
membre, în special pentru măsuri de eficientizare energetică;

 să introducă mecanisme de finanțare inovatoare (cum ar fi schema de credite de tip 
revolving);

 să prevadă fonduri suplimentare pentru statele membre din Europa Centrală și de Est, 
destinate unor măsuri în sectoarele non-ETS (construcții, transport, agricultură);

 să acorde prioritate schimbărilor climatice și energiei în cadrul celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare.


