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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020
(2010/2108(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere documentul de bilanț al Comisiei intitulat „Către o nouă strategie 
energetică pentru Europa 2011-2020”, publicat la 7 mai 2010,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliul European și Parlamentul European 
din 10 ianuarie 2007 intitulată „O politică energetică pentru Europa” (COM(2007)0001), 
urmată de Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 13 noiembrie 2008 intitulat „A 
doua revizuire strategică a politicii energetice – Un plan de acțiune al UE pentru securitate 
și solidaritate în domeniul energiei”, alături de documentele însoțitoare 
(COM(2008)0731),

– având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2009 referitoare la a doua revizuire strategică 
a politicii energetice1,

– având în vedere cel de-al treilea pachet privind energia, constând din Regulamentul (CE) 
nr. 713/2009 din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei, Regulamentul (CE) nr. 714/2009 din 13 iulie 2009 
privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, Regulamentul (CE) nr. 715/2009 din 
13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, Directiva 2009/72/CE din 13 iulie 
2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a 
Directivei 2003/54/CE („Directiva privind electricitatea” sau „DE”), precum și Directiva 
2009/73/CE din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul 
gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE („Directiva privind gazele 
naturale” sau „DGN”)2,

– având în vedere pachetul UE privind energia și schimbările climatice, constând din 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 
2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, 
ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de 
vehiculele ușoare, Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și 
ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, Directiva 2009/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 
2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare 
a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, Directiva 2009/30/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea 
ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0038.
2 JO L 211, 14.8.2009, p. 1.
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monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 
1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de 
navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE, Directiva 
2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea 
geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, 
precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE 
și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului, 
precum și Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră până în 20201,

– având în vedere Rezoluția sa din 26 septembrie 2007 privind promovarea unei politici 
externe europene comune în domeniul energiei2,

– având în vedere Tratatul privind Carta energiei din 17 decembrie 1994 care stabilește 
cadrul juridic pentru cooperarea la nivel internațional în domeniul energetic, alături de 
proiectul de Protocol de tranzit la aceasta,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 663/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare 
economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul 
energiei (Programul energetic european pentru redresare)3,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 31 mai 2010 privind un program de ajutor 
pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru 
proiecte în domeniul energiei [modificarea Regulamentului (CE) nr. 663/2009] 
(COM(2010)0283),

– având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a 
rețelelor transeuropene de energie în perioada 2007-2009 (COM(2010)0203),

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de 
abrogare a Directivei 2004/67/CE (COM(2009)0363) (raportul Vidal-Quadras),

– având în vedere comunicarea Comisiei privind un plan de acțiune pentru eficiența 
energetică: realizarea potențialului” (COM(2006)0545),

– având în vedere raportul Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European din 25 
iunie 2010 privind progresele referitoare la măsurile menite să garanteze securitatea 
aprovizionării cu energie electrică și investițiile în infrastructuri (COM(2010)0330),

– având în vedere proiectul de concluzii ale Consiliului din 21 mai 2010 intitulat „Către o 

                                               
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 1.
2 JO C 219E, 28.8.2008, p.206.
3 JO L 200, 31.7.2009, p. 31
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nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020”1,

– având în vedere Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de 
abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului (Directiva privind serviciile energetice)2,

– având în vedere Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe 
piața internă a energiei și de modificare a Directivei 92/62/CEE3,

– având în vedere articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru comerț internațional, cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2010),

A. întrucât Tratatul de la Lisabona marchează începutul unei noi perioade pentru Uniune, 
care presupune ajustarea obiectivelor și strategiilor noastre în vederea punerii depline în 
aplicare a tratatului;

B. întrucât Uniunea se confruntă cu problema punerii în aplicare deficitare a legislației în 
materie de energie și a strategiilor energetice globale, ceea ce presupune din partea 
Comisiei să își asume din plin rolul de lider pentru a acoperi această lacună;

C. întrucât Europa devine din ce în ce mai dependentă de importurile de surse externe de 
energie, în special în ceea ce privește combustibilii fosili;

D. întrucât sunt necesare investiții importante în domeniul energiei, în special, în următorii 
zece ani, în noi centrale și rețele electrice, ceea ce va defini mixul energetic pentru o 
perioadă mai lungă și va presupune o nouă diversificare a instrumentelor de finanțare;

E. întrucât investițiile în sectorul energetic necesită o infuzie mare de capital și este necesar 
să se creeze un cadru normativ care să ofere stabilitate pe termen lung și care să permită 
astfel companiilor să ia decizii fundamentate din punct de vedere ecologic și economic în 
ceea ce privește investițiile;

F. întrucât infrastructura energetică trebuie finanțată în primul rând prin intermediul tarifelor 
la energie; dar întrucât ar putea fi necesară și finanțare din partea UE în cazul în care astfel 
de investiții nu pot fi finanțate numai de piață, în special în regiunile mai puțin dezvoltate;

G. întrucât recesiunea economică ce a urmat după crizele financiare a întârziat investițiile în 
sectorul energetic; consideră, cu toate acestea, că criza poate reprezenta, de asemenea, o 
oportunitate de reformă pentru Europa;

                                               
1 9744/10
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 64.
3 JO L 52, 21.2.2004, p. 50
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H. întrucât o economie durabilă și dinamică ar trebui să urmărească decuplarea creșterii 
economice de consumul de energie, în special prin creșterea eficienței energetice pe 
unitatea de producție;

Introducere: o strategie pentru asigurarea punerii în aplicare depline a Tratatului de la 
Lisabona

1. salută documentul de bilanț al Comisiei intitulat „Către o nouă strategie energetică pentru 
Europa 2011-2020”, acesta reprezentând un prim pas spre o politică cuprinzătoare a UE în 
domeniul energiei în contextul strategiei UE 2020;

2. consideră că orice strategie viitoare ar trebui să urmărească să îndeplinească obiectivele 
Tratatului de la Lisabona privind o piață unică a energiei, securitatea aprovizionării, 
eficiența energetică și economiile și promovarea rețelelor de energie și să conducă la o 
dependență mai scăzută de importurile de energie și o creștere a producției interne de 
energie;

3. subliniază că strategia propusă ar trebui să fie implementată, mai presus de toate, în 
spiritul solidarității și responsabilității și niciun stat membru nu poate fi lăsat în urmă sau 
izolat, iar toate statele membre iau măsuri pentru a asigura securitatea reciprocă a Uniunii; 
subliniază includerea unui capitol specific privind energia (articolul 194 din TFUE) care 
asigură un temei juridic solid pentru acțiunea Uniunii bazată pe metoda comunitară;

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o viziune pe termen lung asupra politicii energetice, 
completată de planuri de acțiune pe termen scurt precise și cuprinzătoare, orientate către 
realizarea acestor obiective;

Asigurarea funcționării pieței de energie
5. subliniază că finalizarea pieței interne europene de energie este indispensabilă pentru 

realizarea obiectivelor politicii UE; consideră că aceasta ar trebui să se bazeze pe un cadru 
juridic clar, în care legislația este aplicată cu strictețe și Comisia adresează CEJ mai multe 
sesizări cu privire la statele membre pentru încălcări, dacă este necesar;

6. subliniază și accentuează ferm necesitatea de a pune în aplicare pe deplin legislația actuală 
a UE în domeniul energiei și de a atinge obiectivele UE în materie de energie; subliniază 
necesitatea implementării rapide a normelor celui de-al treilea pachet privind energia;

7. invită Comisia ca, în cazul în care statele membre nu reacționează, să aibă în vedere, ca o 
măsură finală, redepunerea directivelor actuale sub formă de regulamente pentru a asigura 
aplicarea integrală directă a acestora pe piața unică;

8. consideră că rolul autorităților de reglementare a pieței de energie și cooperarea între 
autoritățile naționale de reglementare și Comisie ar trebui să fie consolidate, în special în 
ceea ce privește piețele angro și cu amănuntul; ia act de faptul că, în cazul în care 
competențele ACER și ENTSO se dovedesc a fi insuficiente pentru a crea piețe de energie 
regionale și europene mai integrate, este posibil ca mandatele acestora să necesite 
modificări;

9. ia act de necesitatea creșterii transparenței pe piețele angro; salută, în acest context, 
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anunțul Comisiei de a prezenta o propunere privind transparența și integritatea piețelor de 
energie tranzacționate;

10. reamintește ancheta sectorială din 2005 a Comisiei; solicită lansarea unei a doua anchete 
sectoriale în domeniul energiei în 2012;

11. solicită Comisiei să organizeze un summit anual cu reprezentanți ai comisiilor legate de 
energie din cadrul parlamentelor naționale și deputați în Parlamentul European în legătură 
cu politicile și legislația UE în materie de energie, precum și cu alte probleme conexe, în 
vederea asigurării unei mai bune înțelegeri reciproce;

Sprijinirea rețelelor integrate moderne

12. subliniază cu fermitate că orice întârziere în dezvoltarea unei rețele moderne de energie 
electrică la nivelul UE pune în pericol ambiția UE de a atinge până în 2020 obiectivul de 
20% privind energia regenerabilă și obiectivele de eficiență energetică; prin urmare, salută 
locul central pe care îl ocupă infrastructura în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei rețele integrate moderne la nivel european;

13. subliniază că doar o rețea de energie pan-europeană, care să nu fie bazată pe frontierele 
statelor membre, va permite finalizarea pieței interne de energie;

14. consideră că programul din cadrul planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani vizând 
integrarea rețelelor de electricitate și de gaze ale UE ar trebui implementat și finalizat 
până în 2020; subliniază necesitatea îmbunătățirii interconexiunilor rețelelor de gaze și a 
terminalelor GNL, fapt care ar trebui să pună capăt izolării pe piață a unor state membre;

15. consideră că programul actual al rețelelor transeuropene de energie (TEN-E) a fost 
ineficient și nu a contribuit în mod semnificativ la construirea de interconexiuni între 
statele membre; prin urmare, este de opinie că pachetul privind infrastructura energetică 
propus și înlocuirea TEN-E ar trebui:

(a) să evalueze problema permiselor de autorizare pentru infrastructura energetică și să 
elimine birocrația;

(b) să stabilească proiecte prioritare și să stabilească criterii pentru identificarea 
investițiilor-cheie pentru dezvoltarea pieței interne de energie;

(c) să indice criterii și orientări clare pentru statele membre în ceea ce privește 
finanțarea publică și din partea UE pentru infrastructura energetică;

(d) să extindă sprijinul financiar la faza de implementare a proiectelor;

(e) să creeze un model transfrontalier de partajare a costurilor, în special în ceea ce 
privește dezvoltarea coordonată a infrastructurii și a energiilor regenerabile;

16. consideră că noua perspectivă financiară ar trebui să reflecte prioritățile politice ale UE 
astfel cum sunt definite în strategia pentru 2020, ceea ce presupune ca o proporție mai 
mare a bugetului să fie alocată pentru politica energetică, inclusiv pentru infrastructură;
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17. este de opinie că instrumentele financiare inovatoare (cum ar fi mecanismele de finanțare 
cu partajarea riscurilor și sistemele de împrumut ale băncilor publice) ar putea reprezenta 
un instrument important pentru sprijinirea investițiilor în infrastructura energetică și 
eficiența energetică; invită prin urmare Comisia să înlocuiască tot mai mult împrumuturile 
tradiționale cu aceste sisteme; susține ferm propunerea de a folosi fondurile proprii din 
bugetul UE ca garanții la împrumuturi, cu scopul de a încuraja investițiile private și 
investițiile în PPP;

18. subliniază că unele state membre au nevoie de sprijin suplimentar din partea Uniunii 
pentru infrastructuri pe care piețele singure nu le pot furniza, inclusiv pentru înlocuirea 
centralelor electrice, a rețelelor electrice și a rețelelor de aprovizionare învechite;

19. propune crearea unor mecanisme de coordonare pentru a asigura că programarea națională 
a dezvoltării rețelei de energie electrică corespunde cu planul de dezvoltare a rețelei pe 
zece ani;

20. subliniază că, pe baza concluziilor grupului operativ privind rețelele inteligente, Comisia 
ar trebui să asigure un cadru de reglementare favorabil la scară europeană în materie de 
rețele inteligente, cu standarde comune la nivelul UE pentru dezvoltarea acestora; sprijină 
proiectele-pilot pentru introducerea contoarelor inteligente;

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare a impactului asupra viitorului pieței mondiale și 
europene a gazelor, inclusiv a impactului proiectelor de infrastructură în domeniul gazelor 
deja planificate (de exemplu Nabucco), al noilor terminale de GNL, a impactului gazelor 
naturale de șist asupra pieței gazelor din SUA (în special asupra necesarului de importuri 
de GNL), precum și a impactului posibilelor evoluții în domeniul gazelor de șist în UE 
asupra securității aprovizionării cu gaz în viitor și a prețurilor înainte de sfârșitul anului;

Îmbunătățirea exploatării potențialului UE în materie de eficiență energetică
22. eficiența energetică și economiile de energie ar trebui să reprezinte o prioritate-cheie a 

oricărei strategii viitoare, dat fiind faptul că acestea constituie o soluție avantajoasă din 
punct de vedere al costurilor pentru a reduce dependența energetică a UE, a contribui la 
crearea de locuri de muncă, a combate schimbările climatice, a contracara creșterea 
tarifelor energetice și a progresa către o economie bazată pe utilizarea eficientă a 
resurselor;

23. salută revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică; invită Comisia să țină 
seama de avizul Parlamentului European;

24. este de opinie că tranziția spre o eficiență energetică sporită ar trebui să se axeze pe 
consumul de energie primară, inclusiv transformare, transmitere, distribuție și 
aprovizionare, pe lângă consumul industrial și cel casnic;

25. sprijină introducerea unor mecanisme de piață suplimentare nefiscale pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică, aceasta fiind o modalitate de stimulare a competitivității economiei 
UE;

26. invită statele membre să ajungă la acord privind o metodologie comună de măsurare a 
obiectivelor naționale în materie de eficiență energetică și economie de energie și să 
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monitorizeze progresele realizate în vederea atingerii acestor obiective; subliniază că 
obiective cu caracter juridic obligatoriu pot fi incluse numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună;

27. sprijină o guvernanță pe mai multe niveluri și o abordare descentralizată a politicii 
energetice și a eficienței energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte urbane inteligente”;

28. solicită Comisiei să prezinte o comunicare cu privire la modul de a crește eficiența în 
utilizarea surselor regenerabile de energie pe teritoriul UE, urmărind realizarea unui 
sistem de stimulente comune la scară europeană pentru sursele regenerabile de energie, 
fapt care ar permite utilizarea unor anumite tipuri de energii regenerabile în acele părți ale 
UE unde acestea sunt cele mai rentabile, reducând astfel prețurile la energia electrică; este 
de opinie că, pe termen mediu, ar putea fi create grupuri regionale pe piața energiilor 
regenerabile;

29. invită Comisia să analizeze planurile de acțiune naționale privind energiile regenerabile 
prezentate de către statele membre; solicită Comisiei să ia măsuri, dacă este nevoie, pentru 
a ajuta anumite state membre să-și îmbunătățească planurile; solicită Comisiei să 
folosească mecanismele de cooperare prevăzute în directivă pentru a ajuta acele state 
membre care au nevoie de acest lucru;

Asigurarea securității aprovizionării cu energie 
30. consideră că Comisia, în coordonare cu SEAE, ar trebui să asigure că Uniunea are o 

poziție unitară în domeniul energiei;

31. consideră că toate conductele externe și celelalte rețele de energie care intră pe teritoriul 
Uniunii Europene ar trebui să fie reglementate prin acorduri transparente și în 
conformitate cu normele pieței interne, inclusiv normele privind accesul terților și clauzele 
de destinație; invită Comisia să se asigure că toate conductele actuale și viitoare, precum 
și acordurile comerciale respectă acquis-ul european în materie de energie și, dacă este 
cazul, să ia măsuri;

32. solicită extinderea în continuare a numărului de membri ai Comunității Energiei, pentru a 
include mai multe țări vecine ale UE; subliniază că Comisia ar trebui să garanteze și să 
impună o punere în aplicare strictă și la timp a normelor energetice ale UE de către 
membrii acesteia, în special prin condiționarea disponibilității fondurilor UE de 
respectarea obligațiilor care decurg din tratat;

33. consideră că capitolul privind energia care acoperă cooperarea politică și tehnologică în 
toate acordurile cu statele vecine ar trebui consolidat, în special prin consolidarea 
programelor de eficiență energetică și a normelor pieței interne;

34. salută revenirea Rusiei la reuniunile din cadrul Conferinței privind Carta energiei; invită 
Comisia să se angajeze în extinderea tratatului la mai multe țări și, în cadrul forumului 
Conferinței privind Carta energiei, să depună eforturi pentru a ajunge la o soluție 
negociată care să conducă la ratificarea integrală a tratatului și a protocoalelor sale de 
către Rusia; subliniază că energia ar trebui să ocupe un loc central în acordul post-ACP cu 
Rusia și că acest acord ar trebui să servească drept fundament pentru relațiile fiecărui stat 
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membru cu Rusia;

35. solicită Comisiei să garanteze că regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze 
este aplicat în totalitate după intrarea sa în vigoare, în special în ceea ce privește 
mecanismele sale de avertizare timpurie;

36. invită Comisia și statele membre implicate să continue punerea în aplicare a proiectului 
european al gazoductului Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod semnificativ 
securitatea aprovizionării cu gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul de coordonator 
UE al proiectului Nabucco să fie ocupat cât mai curând posibil;

37. solicită lansarea unui dialog special privind energia cu țările din regiunea caspică; salută 
activitățile privind cooperarea pentru dezvoltare în regiunea caspică;

38. solicită promovarea inițiativelor DESERTEC și planul solar mediteranean prin sprijinirea 
centralelor de energie solară descentralizate în regiunea nord-africană și conectarea 
acestora la rețea;

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea unor standarde minime la nivelul UE pentru 
autorizarea și certificarea proiectelor pentru noi centrale nucleare;

40. încurajează și sprijină construcția de terminale GNL, în special în țările cele mai 
vulnerabile la întreruperi ale aprovizionării cu gaze;

Promovarea cercetării și dezvoltării, precum și a inovării în domeniul energetic 
41. solicită monitorizarea atentă a punerii în aplicare a planului SET și identificarea 

obstacolelor în calea mobilizării investițiilor private;

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii de stocare a energiei electrice cu un bun raport 
cost/eficiență, inclusiv utilizarea pilelor de combustie cu hidrogen sau cu alți combustibili, 
ceea ce ar permite creșterea ponderii energiilor regenerabile variabile;

43. invită Comisia să promoveze și să sprijine financiar proiecte-pilot în UE pentru 
exploatarea unor surse de energie interne neconvenționale, inclusiv a gazelor de șist; 
solicită Comisiei să ofere asistență statelor membre în vederea realizării de studii 
geologice pentru a determina nivelul de resurse disponibile pe teritoriul Uniunii și solicită 
ca aceste date să fie incluse în strategia pe termen lung a Uniunii;

44. consideră că, pe termen mediu, sursele convenționale și neconvenționale de gaz natural 
reprezintă modalitatea cea mai rapidă și mai simplă de a reduce emisiile de carbon înainte 
de a trece la o economie bazată pe combustibili nefosili și, prin urmare, solicită ca 
inițiativele SET privind CSC să se concentreze, de asemenea, asupra centralelor de 
energie pe gaz și asupra emisiilor provenite de la alți biocombustibili;

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei de-a doua revizuiri a politicii energetice, cărbunele 
încă mai reprezintă o sursă esențială de energie la nivel intern și, în consecință, Uniunea ar 
trebui să își continue cercetările în domeniul tehnologiilor curate de exploatare a 
cărbunelui, cum ar fi gazificarea și lichefierea cărbunelui;
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46. sprijină continuarea cooperării dintre statele membre și Comisie în vederea asigurării 
stimulentelor necesare pentru o piață durabilă a biomasei, luând în considerare aspectele 
legate de biodiversitate și producția de alimente;

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice ar trebui să reprezinte o prioritate centrală a celui de-al optulea program-cadru 
pentru cercetare și dezvoltare și, prin urmare, ar trebui să aibă loc o creștere semnificativă 
a resurselor alocate pentru aceste sub-programe;

48. reamintește că cercetarea în domeniul energiei ar trebui să contribuie nu numai la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la garantarea securității în aprovizionare, ci 
și la îmbunătățirea competitivității industriei europene; în acest context, consideră că 
angajarea în activități de standardizare în colaborare cu partenerii strategici ai UE (precum 
China, Japonia, India, Rusia și SUA) în domeniul noilor tehnologii energetice, cum ar fi 
vehiculele electrice, este deosebit de importantă pentru a asigura faptul că inovațiile 
europene sunt pe deplin comercializabile pe piața internațională;

Plasarea beneficiilor pentru consumatori și cetățeni în centrul politicii energetice a UE
49. consideră că contorizarea inteligentă și proiectele în domeniul energiei în general 

presupun campanii de sensibilizare pentru a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu privire la beneficiile contorizării inteligente este 
esențială pentru succesul acesteia;

50. solicită Comisiei să monitorizeze și să prezinte un raport Parlamentului European referitor 
la punerea în aplicare a celui de-al treilea pachet pentru piața internă în ceea ce privește 
măsurile naționale de prevenire a sărăciei energetice și reamintește statelor membre 
obligațiile care le revin în temeiul dispozițiilor legale existente;

51. reamintește industriei energetice obligația sa, în temeiul celui de-al treilea pachet privind 
energia, de a introduce facturi de energie clare și ușor de înțeles; este de opinie că 
modelele de facturi stabilite în cadrul forumului cetățenesc pentru energie al Comisiei ar 
trebui să stea la baza elaborării unor facturi standardizate de energie pe întreg teritoriul 
Uniunii;

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

Uniunea Europeană se confruntă cu numeroase provocări în ceea ce privește situația sa 
energetică. Lupta Europei pentru a-și asigura viitorul în domeniul energiei va fi una dificilă. 
UE depinde într-o măsură tot mai mare de importurile de energie. Sistemul nostru energetic 
necesită investiții importante în condițiile în care Europa încă mai suferă de pe urma 
consecințelor crizei economice. În plus, nu am reușit să punem în aplicare propria noastră 
legislație în materie de energie.

Tratatul de la Lisabona a reprezentat primul pas către găsirea unor soluții la aceste probleme. 
Tratatul îi oferă Uniunii o serie de obiective clare: o piață internă unică funcțională în 
domeniul energiei, securitatea aprovizionării, eficiența energetică și promovarea rețelelor de 
energie și a surselor regenerabile de energie. De asemenea, Uniunea dispune acum de un 
cadru juridic și un temei juridic solid (articolul 194) pentru a acționa în domeniul politicii 
energetice.

Tratatul marchează începutul unei noi ere pentru Uniune. A sosit momentul să ne adaptăm 
obiectivele și strategiile în vederea punerii în aplicare depline a tratatului. Acesta este motivul 
pentru care raportoarea Parlamentului European consideră că pentru realizarea obiectivelor de 
la articolul 194, respectiv a obiectivului 20-20-20 din cadrul pachetului privind clima sunt 
necesare orientări strategice și o nouă strategie energetică. Acțiunea UE poate fi consolidată 
în privința mai multor aspecte. Unul dintre aceste aspecte ar fi o mai bună alocare a resurselor 
din bugetul UE pentru politicile europene în domeniul energiei și climei. Un alt aspect ar fi 
stabilirea unor modalități cu un raport cost/eficiență mai bun pentru sprijinirea dezvoltării în 
continuare și a modernizării rețelelor de energie paneuropene, precum și a dezvoltării 
sistemelor de energie cu emisii reduse de carbon. Este esențial să se creeze mai multe sinergii 
între dimensiunea internă și cea externă a politicii energetice a UE. Raportoarea PE este de 
opinie că există o voință politică clară pentru o acțiune sporită în privința acestor politici 
energetice la nivelul UE.

Raportoarea PE este pe deplin de acord cu declarația Comisiei, conform căreia, în momentul 
de față, nivelul de punere în aplicare a legislației UE în materie de energie este, per ansamblu, 
insuficient, chiar și raportat la legislația anterioară, cum ar fi cel de-al doilea pachet pentru 
piața internă de energie adoptat în 2003. Astfel, Comisia are dreptate întru totul să pună un 
accent deosebit pe punerea în aplicare a politicilor adoptate începând din 2007. De asemenea, 
Comisia are dreptate când atrage atenția asupra faptului că, deși sunt necesare măsuri 
suplimentare, acestea nu vor fi credibile sau eficace dacă legislația și programele existente nu 
sunt puse în aplicare în întregime.

Obiective strategice. Noile măsuri în domeniul energetic ar trebui să mențină cele trei 
obiective prioritare actuale ale UE în materie de energie:
1. Primul obiectiv este acela de a trece la un sistem energetic cu emisii reduse de carbon 

(obiectul primei revizuiri strategice a politicii energetice de către Comisie și al pachetului 
privind clima).

2. Al doilea obiectiv este acela de a garanta securitatea aprovizionării cu energie pentru toți 
(aspectul central al celei de-a doua revizuiri strategice a politicii energetice de către 
Comisie din 2008) odată cu trecerea la un sistem energetic și o economie cu emisii reduse 
de carbon.
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3. Al treilea obiectiv este acela de a asigura că primele două obiective consolidează și 
competitivitatea UE și că energia este distribuită tuturor consumatorilor la prețuri 
accesibile.

Primul obiectiv poate fi și a fost stabilit sub formă de obiective de reducere a emisiilor, cu 
subobiective vizând proporția de energii regenerabile și biocombustibili în mixul de 
aprovizionare cu energie. Dar este dificil și nici nu este de dorit să se aplice o precizie 
similară în ceea ce privește alte componente ale mixului energetic (petrol, cărbune, gaze, 
energie nucleară). Acest lucru este dificil deoarece prețurile acestor surse de energie 
fluctuează pe piața mondială a materiilor prime, motiv pentru care și utilizarea lor va fi 
variabilă, și nu este de dorit deoarece proporția de combustibili fosili ar trebui să fie 
determinată pe baza proporției de energie regenerabilă și nu ar trebui să fie fixată în avans, 
lucru care de altfel nici nu este posibil. Este rezonabil să se stabilească un obiectiv pentru 
proporția de energii regenerabile (indiferent de tipul de energie regenerabilă ce urmează a fi 
utilizat) în mixul energetic global pentru a compensa dependența tot mai mare de importurile 
de combustibili fosili și pentru a atinge obiectivele de reducere a emisiilor de CO2. Dar, în 
termeni generali, mixul energetic trebuie lăsat la latitudinea actorilor de pe piață și a 
întreprinderilor, care își vor face propriile calcule pe baza unor politici, stimulente și sancțiuni 
clare stabilite de UE.

Pe termen lung, primul obiectiv de a realiza o economie cu emisii reduse de carbon va servi 
celui de-al doilea obiectiv al securității energetice prin reducerea cererii de gaz și petrol 
importat în Uniune. În același timp, trebuie să se acorde atenție și competitivității UE și 
accesibilității energiei pentru consumatorii industriali și privați din UE.

Fonduri din bugetul UE. O mare omisiune în politica energetică actuală a UE o reprezintă 
incapacitatea de a aloca fonduri UE unui domeniu care, în ciuda recesiunii, încă se mai 
numără printre principalele priorități ale guvernelor și cetățenilor UE. Potrivit Comisiei, 
sistemele energetice ale UE necesită investiții de miliarde de euro în rețelele energetice, 
capacități de producție și de transport și tehnologii curate, iar acesta trebuie să fie un element 
central al viitoarei strategii energetice.

Raportoarea PE este de opinie că Europa trebuie să găsească acum mijloacele pentru a 
implementa obiectivele sale politice declarate, inclusiv obiectivul său 20-20-20 și articolele 
din Tratatul de la Lisabona privind securitatea energetică. Noua strategie energetică ar trebui 
să sprijine, începând cu perspectiva financiară de după 2013, alocarea mai multor resurse din 
bugetul UE pentru politica energetică și în domeniul climei.

În mod tradițional, contribuția europeană la politica energetică a fost mai mult de natură 
normativă decât financiară (cu excepția finanțării pentru cercetare și dezvoltare). 
Reglementarea la nivel european s-a concentrat asupra rețelelor de energie și a produselor 
energetice. Toate cele trei pachete succesive din legislația UE privind piața internă de energie 
au urmărit eliminarea discriminărilor în cadrul rețelelor de energie și al conductelor de gaze și 
transformarea operatorilor de sisteme de transport în transportatori universali de energie pe 
întreg teritoriul european. Premisa de la care s-a pornit a fost că, dacă acestor operatori li se 
acordă stimulentele potrivite, ei și utilizatorii lor vor finanța întreaga infrastructură necesară 
de rețele. Dar este din ce în ce mai clar că acest lucru nu se întâmplă suficient de rapid pentru 
a asigura disponibilitatea noilor conexiuni la rețea necesare pentru energiile regenerabile în 
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zonele îndepărtate sau a rețelelor inteligente care să permită o mai mare interacțiune între 
producători și consumatori și o mai bună gestionare a cererii de energie. Potrivit 
avertismentului Comisiei, nu toate investițiile în infrastructură vor proveni de pe piață, în 
special atunci când caracterul transfrontalier al unor rețele complică repartizarea costurilor 
între statele membre.

Raportoarea PE este de opinie că Comisia ar trebui să contribuie la investițiile în 
infrastructură. Aceasta trebuie să dezvolte o infrastructură strategică la scară europeană, care 
să antreneze integrarea piețelor de energie regionale și europene și să extindă capacitatea de 
absorbție a energiilor regenerabile. Însă raportat la necesarul de investiții în energie al 
Europei, chiar și întregul buget este prea mic. Cu toate acestea, o contribuție rezonabilă din 
buget la politica energetică și în domeniul climei:

 ar alinia prioritățile bugetare ale UE la prioritățile sale politice;
 ar ajuta statele membre noi din Europa Centrală și de Est, care au un potențial ridicat 

de reducere a emisiilor și de producere a energiilor regenerabile;
 ar interveni și ar oferi stimulente atunci când mecanismele de piață nu sunt suficiente 

pentru atingerea obiectivelor UE în domeniul energiei.

Dat fiind faptul că bugetul UE este relativ mic, raportoarea PE este de opinie că UE trebuie să 
caute modalități pentru folosirea bugetului său astfel încât să determine efecte de pârghie 
importante. O asemenea modalitate ar fi folosirea bugetului european pentru garantarea unor 
împrumuturi, cu scopul de a încuraja investițiile private și investițiile în PPP, astfel cum se 
întâmplă în cazul fondurilor dedicate energiei din cadrul planului european de redresare 
economică. Aceste mecanisme de finanțare cu partajarea riscurilor și sistemele de împrumut 
ale băncilor publice ar putea reprezenta un instrument pentru sprijinirea investițiilor în 
infrastructura energetică și ar putea înlocui treptat împrumuturile tradiționale printr-o formulă 
inovatoare.

Îmbunătățirea raportului cost/eficiență al sprijinului acordat pentru energiile 
regenerabile. Unele mecanisme naționale de sprijin financiar sunt semnificativ mai mari 
decât întregul efort al UE. Cu toate acestea, o modalitate de a spori sprijinul acordat pentru 
energiile regenerabile ar fi reunirea acestor fonduri naționale mai mari în cadrul unui sistem 
paneuropean. În acest scop, noua strategie energetică ar trebui să aibă în vedere revenirea la 
propunerea inițială a Comisiei privind un sistem paneuropean de comercializare a energiei 
regenerabile sau a garanțiilor de origine. În acest mod s-ar crea economii de scară pe întreg 
teritoriul european și investițiile ar fi direcționate încolo unde au cel mai mare randament. Pe 
termen mediu, Europa ar putea urmări, de asemenea, realizarea unor piețe regionale pentru 
energiile regenerabile, pe calea sa către realizarea pieței paneuropene pentru energii 
regenerabile.

Eficiența energetică. O nouă strategie energetică este privită de multe părți interesate ca o 
oportunitate pentru consolidarea obiectivului fără caracter obligatoriu din planul 20-20-20, cel 
de a spori eficiența energetică cu 20% până în 2020. Raportoarea PE crede, însă, că realizarea 
unui obiectiv de eficiență energetică cu caracter juridic obligatoriu va fi dificilă și că ar trebui 
să se pună accentul mai degrabă pe acțiuni cu un bun raport cost/eficiență vizând o mai bună 
utilizare a potențialului încă neexploatat de economisire a energiei. Este un lucru pozitiv 
faptul că Comisia exercită presiuni asupra statelor membre pentru ca acestea să își 
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îmbunătățească planurile de acțiune privind eficiența energetică care au fost transmise în 2008 
și care, potrivit Comisiei, prezintă o marjă amplă pentru îmbunătățiri.  

Inovarea. Este cert faptul că UE trebuie să întreprindă mai multe acțiuni pentru a reuni și 
optimiza eforturile în materie de cercetare și dezvoltare ale celor 27 de state membre. În acest 
scop, UE poate proceda în trei moduri: prin reunirea și coordonarea eforturilor de cercetare 
(astfel cum se întâmplă în cazul inițiativelor industriale în materie de energie), prin stabilirea 
unor norme tehnice și juridice pentru noile tehnologii (astfel cum s-a întâmplat în cazul 
capturării și stocării carbonului) și prin  finanțare (similar finanțării prin intermediul 
programului-cadru de cercetare). În planul său strategic european privind tehnologiile 
energetice (SET), Comisia afirmă că investițiile publice și private în tehnologiile cu emisii 
reduse de carbon trebuie să crească de la 3 miliarde de euro la 8 miliarde de euro pe an până 
în 2020. Raportoarea PE este de opinie că trebuie găsite noi modalități pentru încurajarea 
investițiilor private în planul SET și, în același timp, cel de-al optulea program-cadru trebuie 
reorientat mai mult spre energie.

Politica externă în domeniul energiei. Documentul Comisiei menționează numeroasele 
dialoguri care au loc între UE și organizații internaționale, precum și parteneri și furnizori 
străini pe tema energiei. Dar cele mai importante inițiative externe, din punctul de vedere al 
aspectului fundamental al securității energetice, sunt cele care vizează:

 extinderea normelor pieței interne de energie a UE la țările vecine; 
 eforturile de diversificare a surselor de energie și a rutelor de transport în cazul 

importurilor de energie. 

Raportoarea PE consideră că primul aspect trebuie realizat prin extinderea Comunității 
Energiei și prin angajarea unor relații ferme cu Rusia în cadrul forumului Conferinței privind 
Carta energiei și în contextul negocierilor pentru un nou acord de parteneriat și cooperare cu 
Rusia. Moldova trebuie felicitată pentru finalizarea procesului de ratificare și alinierea 
legislației în domeniul gazelor cu acquis-ul UE, precum și pentru aderarea la Comunitatea 
Energiei în mai 2010. Aceleași sarcini trebuie îndeplinite încă de Ucraina, care a aderat 
condiționat în decembrie 2009 și trebuie să garanteze că legislația sa este în conformitate cu 
acquis-ul UE.

Al doilea aspect ar trebui susținut prin construirea de noi terminale de gaze naturale lichefiate 
capabile să transporte gaz din toată lumea către Europa. Terminalele GNL pot furniza atât 
surse, cât și rute noi pentru importurile de gaze. Dezvoltarea coridorului sudic prin proiecte 
precum cel al gazoductului Nabucco ar putea furniza, de asemenea, Europei noi surse, precum 
și noi rute pentru importurile de gaze. Raportoarea PE felicită Comisia pentru încercarea sa de 
a reflecta într-o manieră creativă asupra posibilelor „mecanisme de creștere a puterii de 
cumpărare a UE” și de a analiza noi instrumente, cum ar fi mecanismul de achiziție în bloc a 
gazului din zona caspică (Caspian Development Corporation), ce permit cumularea cererii 
europene de energie astfel încât producătorii de gaze din Asia Centrală să fie încurajați să 
vândă gaz Europei.

Raportoarea este de opinie că, cu eventuala excepție reprezentată de Nabucco, finanțarea 
pentru sporirea rezistenței UE la șocuri externe în domeniul energiei este, în general, mai bine 
folosită în interiorul UE decât în afara acesteia. Motivul este acela că noile interconexiuni 
transfrontaliere pentru gaz și stocarea pe teritoriul UE au o valoare adăugată durabilă pentru 
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infrastructura energetică europeană și reprezintă o modalitate concretă de exprimare a 
solidarității între statele membre. Revizuirea în curs a regulamentului privind securitatea 
aprovizionării cu gaze va contribui la acest proces. Dar eforturile pentru crearea unei piețe de 
gaze mai bine integrate trebuie să continue în perioada vizată de noua strategie energetică. În 
consecință, raportoarea PE speră că efectele de sinergie dintre aspectele interne și cele externe 
ale politicii energetice vor fi exploatate de Comisie.


