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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind prioritățile în domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020
(2011/2034(INI))
Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Prioritățile în domeniul infrastructurii 
energetice ante și post 2020: Plan de realizare a unei rețele energetice europene integrate” 
(COM(2010)0677),

– având în vedere Documentul de lucru al Comisiei referitor la o evaluare a impactului 
privind „Prioritățile în domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020: Plan de 
realizare a unei rețele energetice europene integrate” (SEC(2010)1395),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Energia 2020: O strategie pentru o 
energie competitivă, durabilă și sigură” (COM(2010)0639),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020: O strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Energie regenerabilă: Către obiectivele 
anului 2020” (COM(2011)0031),

– având în vedere 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/CE1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei 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),

– având în vedere cel de-al treilea pachet de propuneri legislative referitor la piața internă a 
energiei, intitulat „Energie pentru Europa: O piață reală și siguranță în aprovizionare”2,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității 
aprovizionării cu gaze naturale3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020” (COM 
(2011) 0021),

– având în vedere Decizia nr. 1364/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru rețelele energetice transeuropene și de 

                                               
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
2 JO L 211, 14.8.2009.
3 JO L 295, 12.11.2010, p. 1.
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abrogare a Deciziei nr. 96/391/CE și a Deciziei nr. 1229/2003/CE1,

– având în vedere Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a programului pentru 
rețelele transeuropene de energie în perioada 2007-2009 (COM(2010)0203),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 intitulată „Către o nouă strategie 
energetică pentru Europa 2011-2020”2,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 intitulată „Revizuirea planului de 
acțiune privind eficiența energetică”3,

– având în vedere Rezoluțiile sale din 16 iunie 20104 și 17 februarie 20115 privind Strategia 
Europa 2020,

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

– având în vedere articolul 170 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care 
stipulează că Uniunea contribuie la crearea și dezvoltarea de rețele transeuropene în 
sectoarele infrastructurilor de transporturi, telecomunicații și energie,

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

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

A. întrucât principalele noastre provocări în domeniul energiei se referă la schimbările 
climatice, consolidarea autonomiei energetice concomitent cu reducerea importurilor de 
combustibili fosil, realizarea unei piețe interne competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, accesibilă și sigură.

B. întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o bază juridică specifică pentru dezvoltarea unei 
politici energetice a UE, care să promoveze interconectarea rețelelor energetice, necesară 
pentru îndeplinirea celorlalte obiective ale politicii energetice a UE (funcționarea pieței 
energetice, eficiența energetică și energia regenerabilă, siguranța aprovizionării cu 
energie),

C. întrucât lipsa unei modernizări și a unei adaptări oportune a infrastructurilor energetice ale 
Uniunii în sensul unei producții energetice mai durabile și al unui model de consum ar 
putea periclita capacitatea de a realiza obiectivele energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu un 
procent cuprins între 80 și 95 %,

D. întrucât este nevoie de o piață energetică deschisă, integrată și competitivă la nivelul UE 

                                               
1 JO L 262, 22.09.2006, p. 1.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0441.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0485.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0223.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0068.
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în vederea realizării unor prețuri competitive la energie, securității și a durabilității și 
întrucât finalizarea unei astfel de piețe rămâne încă o provocare importantă,

E. întrucât capacitatea de interconectare între statele membre este în general insuficientă și 
întrucât anumite regiuni rămân izolate,

F. întrucât aprovizionările alternative și rutele de tranzit și noile interconectări sunt 
importante în vederea garantării faptului că solidaritatea între statele membre devine 
operațională, 

G. întrucât infrastructurile energetice planificate astăzi trebuie să fie coerente cu obiectivele 
UE pe termen lung privind mediul și energia,

H. întrucât eficiența energetică reprezintă un instrument puternic și eficient pentru realizarea 
unui viitor energetic durabil și poate reduce parțial nevoia de investiții în infrastructurile 
energetice.

I. întrucât rețele și contoare inteligente oferă o oportunitate importantă pentru a stabili o 
relație eficientă între producția de energie, transportul de energie și utilizatori, 

J. întrucât procedurile lungi de autorizare și lipsa de coordonare între organismele 
administrative au determinat întârzieri majore și costuri adiționale, în special în cazul 
proiectelor transfrontaliere,

K. întrucât trebuie garantată o dezbatere publică de înaltă calitate, iar legislația europeană 
privind mediul trebuie luată în considerare cum se cuvine,

L. întrucât instrumentele specifice pieței rămân baza finanțării infrastructurii energetice și 
întrucât o sumă limitată de finanțare poate fi necesară pentru a finanța anumite proiecte 
care nu sunt viabile strict din punct de vedere comercial,

I. Planificarea strategică a infrastructurilor energetice

1. subliniază importanța crucială a punerii în aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de reglementare necesitată de-al treilea pachet de măsuri 
referitoare la piața internă a energiei;

2. consideră că este nevoie de o abordare la nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și subliniază nevoia de a dezvolta o metodă armonizată 
pentru selecția proiectelor de infrastructură, bazată pe perspective europene și regionale și 
optimizarea efectelor socioeconomice și ecologice;

3. subliniază că scenariul de referință folosit pentru evaluarea infrastructurii energetice 
pentru 2020 trebuie să fie coerent cu obiectivele politicii energetice generale și cu foaia de 
parcurs UE 2050 și cu alte politici ale UE (ca de exemplu transporturile, construcțiile și 
Sistemul de comercializare a cotelor de emisie (ETS)) 

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, în ordinea importanței, cazurile în care 
infrastructura poate fi redusă la minimum prin politici de eficiență energetică, cazurile în 
care infrastructura existentă poate fi actualizată sau modernizată și cazurile în care este 
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nevoie de o nouă infrastructură care poate fi construită alături de infrastructura existentă;

5. consideră că dezvoltarea unei infrastructuri de energie electrică între UE și țările terțe 
poate crea un risc de emisii de carbon sau o creștere a acestui risc în situațiile în care 
acesta există deja. invită Comisia să prezinte, ori de câte ori este necesar, măsuri care să 
abordeze această problemă ca un mecanism de incluziune a emisiilor de dioxid de carbon 
sau să solicite respectarea Directivei 2009/28/CE a UE;

6. subliniază că ar trebui să se pună mai mult accent pe sistemele interne de transmitere care 
contribuie în mod semnificativ la integrarea piețelor energetice și să se pună capăt 
insulelor energetice și blocajelor de pe traseu;

7. salută eforturile Comisiei de a promova cooperarea regională și solicită orientări 
suplimentare privind astfel de inițiative regionale;

II. Un scenariu atotcuprinzător pentru dezvoltarea infrastructurii 

8. consideră că, deși Planul decenal de dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică proiecte 
pertinente privind infrastructura de energie electrică, ar trebui totodată să stabilească 
prioritățile care trebuie dezvoltate în vederea realizării obiectivele UE în materie de 
energie și mediu; 

9. invită Comisia, în vederea asigurării unei mai bune guvernări a viitoarei planificări a 
infrastructurii de energie electrică și de gaz, să prezinte o propunere concretă de 
îmbunătățire a transparenței și a participării publice în determinarea priorităților UE în 
cadrul unui proces mai larg de participare a actorilor printre care să se numere sectorul 
energetic, experți independenți, organizații de consumatori și ONG-uri;

10. consideră că TYNDP ar trebui să reprezinte baza unui program continuu de dezvoltare a 
infrastructurii europene de transportare a electricității în cadrul unei perspective de 
planificare europeană pe termen lung și cu monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei (ACER) și Comisie.

11. subliniază că încurajarea construirii de infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este esențială pentru realizarea cu succes a obiectivelor 
generale privind energia și salută prioritatea acordată rețelei Marea Nordului ca fiind un 
element esențial a unei viitoare macro-rețele europene; solicită Comisiei consultarea 
tuturor actorilor implicați în vederea accelerării identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a Parlamentului European până în 2014;

12. recunoaște importanța infrastructurilor de gaz eficiente în consolidarea diversificării și a 
securității aprovizionării și reducerii dependenței energetice; subliniază nevoia de cerințe 
mai suple în ceea ce privește infrastructurile de gaze, în special în vederea garantării 
fluxurilor inverse și subliniază de asemenea că infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare contribuția terminalelor LNG/CNG; 

13. consideră că Comisia nu a acordat încă atenția necesară dezvoltării de infrastructuri pentru
sursele neconvenționale de gaz în ceea ce privește aspectele juridice, evaluarea pentru 
toată durata de viață și impactul asupra mediului; solicită Comisiei să efectueze o evaluare 



PR\859826RO.doc 7/10 PE458.823v02-00

RO

completă a acestei probleme;

14. subliniază importanța planificărilor integrate referitoare la infrastructurile de energie 
pentru sursele de energie agricole și rurale la scară redusă, cu scopul de a încuraja 
producția descentralizată de energie și dezvoltarea rurală, 

15. subliniază importanța infrastructurii la nivelul de distribuție și rolul pe care prosumatorii 
sau operatorii din sistemul de distribuție (OSD) îl au pe durata integrării produselor de 
energie descentralizată în sistem;

16. invită insistent Comisia să prezinte până în 2012 inițiative concrete de promovare a 
dezvoltării capacităților de stocare a energiei (inclusiv facilitățile de gaz cu uz multiplu și 
de hidrogen, hidroenergia, tehnologiile solare de temperatură ridicată și alte tehnologii);

17. consideră că proiectele de infrastructură de captare și transportare a CO2 dezvoltate până 
acum de Comisie ar trebui să continue; invită Comisia să elaboreze un raport de evaluare 
la mijlocul perioadei privind progresele înregistrate de proiectele finanțate de UE în acest 
domeniu;

18. invită insistent Comisia de a evalua în mod critic și de a revizui, în cazurile în care este 
necesar, sumele necesare pentru investiții având în vedere comunicarea privind prioritățile 
infrastructurilor energetice și îi solicită să raporteze Parlamentului referitor la investițiile 
care vor fi probabil necesare;

III. Rețele inteligente

19. consideră că infrastructurile energetice ar trebui să fie orientate mai mult către utilizatorul 
final, cu un accent mai mare pe interacțiunea dintre capacitățile sistemului de distribuție și 
consum; indică beneficiile unui nou sistem de energie electrică care integrează 
tehnologiile și serviciile moderne ca de exemplu contoare inteligente, rețele inteligente, 
servicii de gestiune a sarcinii și a cererii de energie, care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile;

20. consideră că rețelele inteligente și soluțiile de gestionare a energiei oferă o oportunitate 
unică de a încuraja competitivitatea industriei europene, cu referire în special la IMM-uri; 
invită Comisia să prezinte o nouă propunere care să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente în cazul tuturor clienților nerezidenți;

21. invită insistent statele membre ca, în legătură cu organismele de standardizare și industria, 
să intensifice acțiunile referitoare la standardele tehnice pentru vehiculele electrice și 
rețelele și contoarele inteligente, în vederea completării acestora până în 2012;

22. subliniază faptul că statele membre sunt deja obligate să introducă contoare inteligente 
pentru cel puțin 80 % dintre consumatorii lor finali până în 2020; subliniază că statele 
membre ar trebui să susțină un număr suficient de proiecte-pilot pentru consumatorii 
rezidenți în vederea încurajării procesului de inovare, astfel cum este prevăzut în cel de-al 
treilea pachet de măsuri referitor la piața energiei; solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;
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IV. Definirea unor criterii clare și transparente pentru proiectele prioritare

23. salută coridoarele prioritare identificate de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o metodologie clară și transparentă care să ducă la 
identificarea proiectelor prioritare care să răspundă nevoilor europene urgente în sensul 
respectării principiilor de securitate, durabilitate și dezvoltare a pieței interne;

24. subliniază că selecția proiectelor de interes european (PIE) ar trebui să fie efectuată pe 
baza unor criterii obiective și transparente și cu implicarea tuturor actorilor; subliniază că 
toate PIE ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor politicii energetice a UE și 
consideră că următoarele criterii ar trebui să fie obligatorii:

– proiectul trebuie să fie de interes european major,

– necesitatea acestora trebuie demonstrată pe baza ierarhiei infrastructurilor,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu politica energetică a UE pe termen lung (permițând o 
aplicare suplă și multifuncțională și evitând efectele de blocaj),

– trebuie să se folosească de tehnologiile care și-au dovedit eficiența, cum ar fi ICT și 
rețelele inteligente;

25. este de părere că, în funcție de natura infrastructurii și pentru a permite o prioritizare 
suplimentară a proiectelor, criteriile care trebuie de care trebuie ținut cont ar trebui să 
includă:

– contribuția la dispariția insulelor energetice,

– raportul cost-eficiență,

– maturitatea proiectelor,

– frânarea procesului de împuținare a surselor potențiale de energie regenerabilă,

– impactul asupra mediului,

– interesul public;

26. subliniază că evaluarea unor posibile obstacole în calea dezvoltării în sensul pieței a 
infrastructurilor energetice trebuie să fie garantată;

27. subliniază că transparența trebuie să fie consolidată prin informarea clară a publicului în 
legătură cu scopul fiecărui proiect; solicită ca dovada de respectare a criteriilor să fie 
verificată în contextul consultărilor publice;

V. Proceduri rapide și transparente de acordare a licenței

28. este de acord cu nevoia de a asigura punerea în aplicare la timp a PIE și salută propunerea 
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Comisiei de a orienta, consolida coordonarea și îmbunătăți procedurile de acordare a 
licenței, cu condiția respectării principiului subsidiarității;

29. salută crearea unei autorități naționale de contact pentru fiecare proiect de interes 
european (ghișeu unic) în calitate de interfață administrativă unică între dezvoltatori și 
diferitele autorități implicate în procedura de autorizare; este de părere că, în ceea ce
privește proiectele transfrontaliere, coordonarea sporită între ghișeele unice și rolul crescut 
al Comisiei într-o astfel de coordonare ar trebui garantate; 

30. invită Comisia să determine dacă pot fi inițiate proceduri comune sau coordonate care 
stabilesc măsuri-cheie concrete (schimburi periodice de informații, comunicări oportune a 
deciziilor, mecanisme de soluționare comună a problemelor, etc.); încurajează Comisia să 
evalueze posibilitatea de modificare a unor aspecte ale normelor administrative naționale;

31. salută introducerea limitelor perioadelor în care autoritățile executive competente trebuie 
să ajungă la o hotărâre finală; invită Comisia să evalueze în continuare această inițiativă, 
ținând cont de gama variată de specificități ale proiectelor și de caracteristicile lor 
teritoriale și de evaluarea pertinenței folosirii procedurilor de arbitraj ca un instrument 
final de luare a deciziei;

32. încurajează o abordare mai participativă și admite faptul că asigurarea unui grad mai mare 
de acceptare a proiectelor de infrastructură energetică de către populația locală merge 
mână în mână cu implicarea acestora în dezvoltarea acestor proiecte în stadiul cel mai 
timpuriu posibil; solicită participarea societății civile la procesul de consultare pentru 
proiectele de interes european;

33. solicită Comisiei să analizeze în continuare dacă mecanismele de compensare s-ar putea 
dovedi utile pentru aprobarea proiectelor transfrontaliere care nu aduc beneficii unor 
regiuni de tranzit, dar care sunt totuși necesare pentru atingerea obiectivelor UE în 
domeniul energiei;

VI. Instrumente de finanțare

34. constată că investițiile în rețele sunt ciclice și ar trebui abordate într-o perspectivă istorică; 
subliniază faptul că un mare număr de infrastructuri construite în ultimele decenii pentru a 
interconecta uzinele de energie centralizată vor deveni depășite în anii viitori; subliniază 
faptul că societatea va avea așteptări în sensul optimizării costului de distribuție a noii 
infrastructuri;

35. subliniază că grosul costului pentru investițiile în infrastructură trebuie să fie finanțat de 
piață și bazat pe principiul utilizatorul plătește; este de părere că în cazurile în care 
proiectele cheie nu sunt atractive pentru piață, însă dezvoltarea acestora este necesară 
pentru atingerea obiectivelor stipulate, ar trebui folosită finanțarea publică pentru 
echilibrarea investițiilor private prin crearea unui amestec inovator de instrumente 
financiare;

36. subliniază faptul că un cadru reglementar stabil, predictibil și adecvat este esențial pentru 
a promova investițiile;
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37. subliniază faptul că trebuie să se folosească la maximum instrumentele de piață, inclusiv 
obligațiunile pentru proiecte specifice, garanțiile de împrumuturi, facilitățile de partajare a 
riscului, stimulentele pentru finanțarea parteneriatelor public-private, parteneriatele cu 
BEI și folosirea venitului ETS, în conformitate cu obiectivele UE în domeniul energiei și 
al mediului; 

38. reamintește importanța unor tarife transparente și nediscriminatorii în vederea asigurării 
unei alocări adecvate a costurilor pentru investițiile transfrontaliere, prețuri echitabile 
pentru consumatori și o competitivitate sporită;

39. salută inițiativa Comisiei de a prezenta în 2011 o propunere care să abordeze alocarea de 
costuri în cadrul unor proiecte complexe din punct de vedere tehnologic sau 
transfrontaliere;

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
și statelor membre.


