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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Perspectiva energetică 2050, un viitor în materie de energie
(2012/2103(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Perspectiva energetică 2050” și 
documentele de lucru însoțitoare (COM(2011)0885),

– având în vedere Propunerea de rezoluție referitoare la impactul instalațiilor de energie 
fotovoltaică asupra pășunilor (B7-0186/2012),

– având în vedere Propunerea de rezoluție referitoare la construirea unor centrale electrice 
care să valorifice energia maremotrică (B7-0192/2012), 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 20121 referitoare la angajarea în relații de 
cooperare în domeniul politicii energetice cu parteneri din afara frontierelor noastre: o 
abordare strategică privind aprovizionarea sigură, sustenabilă și competitivă cu energie,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
(2011/2095(INI))2,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, avizul Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională 
(A7-0000/2012),

Obiectivele Perspectivei energetice 2050 a UE

1. recunoaște beneficiile colaborării statelor membre pentru o transformare a sistemului 
energetic care trebuie să înceapă acum; prin urmare, aprobă Perspectiva energetică 2050 a 
Comisiei ca bază pentru propunerea de inițiative legislative și de alte inițiative privind 
politica energetică în vederea dezvoltării unui cadru de politică pentru 2030, inclusiv etape 
și obiective; observă că definirea obiectivelor energetice pentru 2050 presupune o 
guvernanță paneuropeană; urmărește, în spiritul Uniunii, o strategie care va permite 
statelor membre să coopereze și să nu se simtă reprimate de perspectivă;

2. observă că strategiile propuse pentru 2030 și 2050 nu au un caracter determinist, ci mai 
degrabă servesc ca bază pentru un dialog consultativ privind aspecte legate de industrie, 
cercetare și energie; 

3. subliniază importanța politicii energetice a UE în cadrul crizei financiare; evidențiază 
rolul pe care energia l-ar putea juca în accelerarea creșterii economice și a competitivității 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0238.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0086.
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în UE; solicită Comisiei să propună strategii pentru perioada de după 2020 și să prezinte 
un cadru de politică pentru 2030 privind energia politică europeană; încurajează statele 
membre să accelereze eforturile lor continue pentru a atinge obiectivele actuale pentru 
2020 în domeniul politicii energetice a UE;

4. subliniază că o politică și un cadru de reglementare clare vor stimula investițiile necesare 
în domeniul energiei cu emisii scăzute de carbon; evidențiază importanța unei strategii 
energetice axate pe creșterea securității energetice a UE și a competitivității economice 
prin măsuri precum diversificarea rutelor și a surselor de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

5. amintește că fiecare stat membru are responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva energetică 2050 completează eforturile naționale, 
regionale și locale de modernizare a alimentării cu energie; recunoaște, prin urmare, 
necesitatea ca statele membre să colaboreze pe baza unor obiective comune, precum și 
rolul important pe care îl va juca UE; îndeamnă statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini obiectivele UE privind decarbonizarea în mod 
eficace, sigur și durabil din punct de vedere economic și să continue eforturile pentru 
valorificarea completă a potențialului pentru economii de energie rentabile, susținute, 
printre altele, de instrumentele financiare disponibile ale Uniunii; recunoaște, în același 
timp, meritele dezvoltării unei abordări europene coordonate și, dacă este cazul, comune;

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns în cadrul Perspectivei energetice conform cărora 
tranziția sectorului energetic la nivelul întregii UE este fezabilă din punct de vedere tehnic 
și economic și ar putea fi mai puțin costisitoare pe termen lung decât continuarea 
politicilor actuale în anumite conjuncturi;

Elemente majore ale unei strategii pe termen lung

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns în cadrul Perspectivei energetice 2050 conform 
cărora există similitudini între acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul scenariilor 
analizate în vederea transformării sistemului energetic al UE, indiferent de calea specifică 
aleasă pentru realizarea unui sistem energetic cu emisii scăzute de carbon până în 2050; 
consideră că energia din surse regenerabile, eficiența energetică și infrastructura 
energetică sunt opțiuni „care nu implică regrete”;

8. recunoaște că un procent mai mare de energie din surse regenerabile după 2020 este un 
aspect-cheie al unui sistem energetic mai durabil; recunoaște, în plus, că toate scenariile 
de decarbonizare explorate în cadrul comunicării Comisiei presupun un procent crescut al 
energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE de aproximativ 30 % din 
consumul brut final de energie în 2030;

9. subliniază că eficiența energetică îmbunătățită și economiile de energie vor juca un rol 
esențial în transformarea sistemului energetic și că îndeplinirea obiectivelor pentru 2020 
reprezintă o bază importantă pentru continuarea progresului până în 2050; recomandă, în 
acest sens, ca eficiența energetică să fie integrată în programele educaționale naționale din 
statele membre;

10. subliniază nevoia urgentă de infrastructuri noi, inteligente și flexibile, inclusiv rețele 
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inteligente și contoare inteligente, și de planificare a rețelelor complet integrate cu scopul, 
printre altele, de a integra sursele regenerabile de energie locale și mai îndepărtate la 
nivelul întregii UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; subliniază, în plus, nevoia 
urgentă de instituire a unor mecanisme care să permită finanțarea de către UE a 
proiectelor de infrastructură de interes comun;

Energia din surse regenerabile

11. subliniază că o abordare europeană mai extinsă a politicii privind sursele regenerabile de 
energie este esențială pe termen mediu și lung; încurajează statele membre să colaboreze 
pentru a optimiza rentabilitatea extinderii surselor regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile specifice ale statelor membre; subliniază, în 
acest context, rolul important al Comisiei de facilitator; subliniază că sursele regenerabile 
de energie vor deveni, pe termen lung, o componentă centrală a mixului energetic în 
Europa, pe măsură ce trec de la dezvoltarea tehnologică la producția și desfășurarea de 
serie, de la răspândirea pe scară mică la răspândirea pe o scară mai mare, integrând surse 
locale și mai îndepărtate, și de la stadiul de activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura schimbătoare a surselor regenerabile de energie impune 
modificări ale politicii pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât să se obțină o mai 
mare integrare a pieței; subliniază nevoia ca programele de sprijin să fie retrase treptat pe 
măsură ce tehnologiile și lanțurile de alimentare se maturizează, iar disfuncționalitățile 
pieței sunt rezolvate;

Infrastructura și piața internă de energie

12. subliniază că, întrucât statele membre urmăresc obiectivul privind securitatea energetică și 
dependențele energetice, atenția trebuie să se îndrepte către un model de interdependență 
energetică, asigurându-se finalizarea rapidă a pieței interne de energie a UE și a 
infrastructurii UE formate din superrețele care leagă nordul și sudul, estul și vestul; 
subliniază importanța faptului de a se asigura că evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor elimina blocajele rămase în cadrul infrastructurii și 
nu vor crea noi bariere în calea integrării pieței de electricitate și de gaze sau de energie; 
subliniază, în plus, că deciziile privind politica energetică din cadrul fiecărui sistem 
național trebuie să ia în considerare modul în care astfel de decizii ar putea afecta alte 
state membre;

13. subliniază nevoia unei piețe complet integrate până în 2014; observă importanța punerii în 
aplicare pe deplin a legislației privind piața internă de energie în toate statele membre și 
nevoia de a se asigura că niciun stat membru sau nicio regiune nu rămâne izolată față de 
rețelele europene de gaze și de electricitate după 2015 sau prevede periclitarea securității 
energetice din cauza lipsei unor conexiuni corespunzătoare; subliniază nevoia de a lua în 
considerare impactul social, asigurându-se în același timp că prețurile pentru energie 
reflectă mai bine costurile;

14. subliniază noile provocări, precum nevoia de resurse flexibile în sistemul energetic (de 
exemplu, generare flexibilă, stocare flexibilă, gestionare flexibilă a cererii), care vor 
apărea pe măsură ce contribuția generării intermitente de energie din sursele regenerabile 
crește; subliniază nevoia de a avea suficientă capacitate disponibilă pentru a asigura 
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securitatea alimentării cu energie electrică; subliniază, în această privință, că evoluțiile din 
domeniul politicii din statele membre nu ar trebui să creeze noi bariere în calea integrării 
pieței de energie electrică sau de gaze;

15. este îngrijorat de întârzierile care afectează finalizarea Coridorului de Sud; subliniază 
necesitatea de a realiza securitatea energetică prin diversificarea surselor de energie și 
evidențiază potențialul unui coridor complementar de gaze naturale lichefiate (GNL) în 
regiunea mediteraneeană de est care să servească drept sursă flexibilă de energie și 
stimulent pentru creșterea concurenței în cadrul pieței interne de energie a UE;

16. amintește că piețele trebuie să joace în continuare rolul principal în finanțarea investițiilor 
în infrastructuri energetice, recunoscând în același timp că există unele proiecte care s-ar 
putea să necesite sprijin public pentru a intensifica finanțările private; subliniază că orice 
contribuție din finanțe publice ar trebui să aibă la bază criterii clare și transparente, nu ar 
trebui să distorsioneze concurența și ar trebui să ia în considerare interesele 
consumatorilor;

17. subliniază rolul unei soluții de tip „ghișeu unic” în completarea obiectivelor UE privind 
simplificarea în vederea reducerii birocrației, astfel accelerându-se procedurile de acordare 
a autorizațiilor și a licențelor și reducându-se sarcina administrativă exercitată asupra 
companiilor care solicită autorizație pentru dezvoltarea de infrastructuri energetice, 
garantându-se în același timp respectarea normelor și a reglementărilor aplicabile; solicită 
statelor membre să își revizuiască procedurile în acest sens;

18. îndeamnă statele membre și comunitatea internațională să păstreze instituțiile educaționale 
care au capacitatea de a forma muncitori calificați în domeniul securității energetice, al 
siguranței și al gestionării deșeurilor;

Rolul surselor specifice de energie

19. este de aceeași părere ca și Comisia că gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, deoarece reprezintă o modalitate rapidă și rentabilă de 
reducere a dependenței față de alți combustibili fosili mai poluanți, astfel reducându-se 
emisiile de gaze cu efect de seră.

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, cât și în echilibrarea capacității acolo unde 
sursele regenerabile de energie sunt intermitente;

21. consideră că gazele din surse neconvenționale au un rol de jucat în viitorul mix energetic 
al UE și solicită Comisiei și statelor membre să ia în considerare evoluțiile privind gazele 
din surse neconvenționale atunci când formulează viitoare scenarii privind perspectiva 
energetică;

22. subliniază importanța captării și a stocării dioxidului de carbon (CSC) în perspectiva 
anului 2050 și în decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui să fie gata până în 2030, dacă 
combustibili fosili vor păstra o parte importantă în mixul energetic; subliniază că CSC 
este, de asemenea, o opțiune importantă pentru decarbonizarea mai multor ramuri ale 
industriei grele și, în combinație cu biomasa, poate conduce la „valori negative” ale 
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emisiilor de carbon;

23. constată că utilizarea optimă, sigură și durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare pentru aprovizionarea stabilă cu energie internă 
sau importată, inclusiv rafinarea, pot contribui la creșterea securității energetice;

Provocările globale din domeniul energiei

24. recunoscând că UE acționează într-un context mondial, reamintește în același timp 
Concluziile Consiliului TTE din noiembrie 2011 privind consolidarea dimensiunii externe 
a politicii energetice a UE, necesitatea unei abordări mari cuprinzătoare și mai coordonate 
din partea UE a relațiilor internaționale în domeniul energetic pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în domeniul energetic și al schimbărilor climatice și 
pentru a soluționa chestiunile legate de competitivitate și de relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon, asigurând în același timp aprovizionarea sigură și diversificată cu energie;

25. subliniază necesitatea de a asigura securitatea energetică a UE prin surse alternative de 
energie și de a reduce dependența față de importuri; subliniază, prin urmare, importanța în 
creștere a explorării zăcămintelor de petrol și de gaze din Marea Mediterană și din 
regiunea arctică; consideră că este nevoie urgent să se elaboreze o politică a UE privind 
forarea după petrol și gaze în mare, incluzând conturarea zonelor economice exclusive ale 
statelor membre ale UE și ale țărilor terțe relevante, în conformitate cu Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), la care toate statele membre ale UE și 
UE ca atare sunt semnatare;

26. subliniază că acordarea de drepturi de conferire de autorizații pentru formare și conturarea 
zonelor economice exclusive vor deveni surse de neînțelegeri cu țările terțe, iar UE ar 
trebui să își păstreze un profil politic ridicat în acest sens; subliniază că energia ar trebui 
să fie utilizată ca un motor al păcii, al cooperării și al stabilității;

27. ia act de importanța unei cooperări extinse în regiunea arctică, în special în rândul țărilor 
din zona euro-atlantică; solicită, prin urmare, Comisiei să propună o evaluare holistică a 
beneficiilor și a riscurilor prezentate de implicarea UE în regiunea arctică;

28. subliniază importanța consolidării cooperării și a dialogului cu alți parteneri strategici în 
domeniul energiei; subliniază importanța unei singure voci a UE față de părțile terțe în 
materie de energie; subliniază rolul Comisiei în coordonarea și în susținerea acțiunilor 
statelor membre;

Sistemul de comercializare a cotelor de emisii (ETS)

29. recunoaște că ETS este principalul instrument, deși nu singurul, de reducere a emisiilor 
industriale și de promovare a investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute de carbon; 
consideră că este necesară îmbunătățirea în continuare a ETS; constată că orice modificare 
a ETS ar impune o evaluare atentă a impactului asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari consumatoare de energie; solicită Comisiei și statelor 
membre să faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice inovatoare de către industriile 
europene;
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30. solicită UE să joace în continuare un rol activ în negocierile internaționale referitoare la 
înțelegerea mondială privind schimbările climatice; este de părere că diplomația 
schimbărilor climatice ar trebui să se afle sub egida Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE); subliniază că este necesar ca UE să știe care ar fi consecințele 
neîncheierii unui acord mondial privind schimbările climatice;

Cercetarea, noile tehnologii și carburanții alternativi

31. consideră că prețurile joacă un rol esențial în investițiile în domeniul energiei și în 
producția de energie; constată că politicile diferite ale statelor membre de promovare a 
energiei din surse regenerabile prezintă atât reușite, cât și probleme; este de părere că 
prețurile recente relativ mari ale combustibililor fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile prin sprijin financiar ar putea duce la prețuri 
ridicate ale energiei;

32. consideră că, deși în ultimii ani facturile la energie au crescut în Europa, această evoluție a 
dat naștere unei abordări „inteligente” și bazate pe bunul simț față de eficiența energetică 
și economiile de energie; consideră totuși că TIC joacă un rol din ce în ce mai important în 
ceea ce privește energia; subliniază, în acest context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind consumul de energie în gospodării și întreprinderi;

33. invită Comisia să se asigure că Orizont 2020 și parteneriatele europene pentru inovare din 
cadrul inițiativei O Uniune a inovării oferă prioritate necesității de dezvoltare a tuturor 
tipurilor de tehnologii durabile cu emisii scăzute de carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova locurile de muncă și pentru a determina schimbări 
în comportamentul consumatorilor;

34. subliniază importanța continuării cercetării și a dezvoltării de către industrie a utilizării de 
gaze naturale în sectorul maritim și în sectorul aviației;

35. sprijină continuarea cercetării privind sistemele de răcire și de încălzire în vederea punerii 
în aplicare a politicii ambițioase a UE; solicită autorităților publice să realizeze o evaluare 
a impactului regional subteran cu scopul de a optimiza alocarea resurselor între energia 
geotermală, gazele de șist și alte resurse subterane și, prin urmare, de a maximiza 
beneficiile pentru societate;

36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


