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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la eficientizarea pieței interne a energiei

(2013/2005(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Eficientizarea pieței interne a 
energiei”și documentele de lucru însoțitoare (COM(2012)0663),

– având în vedere rezoluția sa din 12 martie 2013 referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind orientări pentru infrastructuri energetice 
transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE1,

– 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 naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului2,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența 
pieței angro de energie3,

– având în vedere Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale4,

– având în vedere Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare 
a Directivei 2003/54/CE5,

– având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind eficiența energetică6,

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

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Perspectiva energetică 2050” 
(COM(2011)0885),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Actul privind piața unică II – Împreună 
pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Energia din surse regenerabile: o 
prezență majoră pe piața energetică europeană” (COM(2012)0271),

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0061.
2 JO L 295, 12.11.2010, p. 1.
3 JO L 326/1, 8.12.2011, p. 1.
4 JO L 211, 14.8.2009, p. 94.
5 JO L 211, 14.8.2009, p. 55.
6 JO L 315, 14.11.2012, p. 1.



PE506.370v01-00 4/9 PR\930384RO.doc

RO

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 intitulată „Către o nouă strategie 
energetică pentru Europa 2011-2020”1,

– având în vedere rezoluția sa din 12 iunie 2012 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 energie2,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2013 referitoare la o foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 20503,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2013),

A. întrucât statele membre s-au angajat la un termen-limită clar, și anume anul 2014, pentru 
finalizarea pieței interne a energiei;

B. întrucât piața internă a energiei este indispensabilă pentru securitatea energetică globală a 
Uniunii și are o valoare esențială pentru competitivitatea, creșterea economică și crearea 
de noi locuri de muncă în Uniune, așa cum au confirmat Actul privind piața unică II și 
strategia Europa 2020;

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 subliniază că integrarea deplină a rețelelor energetice 
ale Europei și deschiderea piețelor energiei sunt esențiale pentru menținerea echilibrului 
între securitate energetică, competitivitate, obiectivul unei economii cu emisii reduse și 
satisfacția consumatorilor;

D. întrucât o piață unică a energiei va permite Uniunii să adopte o poziție unitară în relația cu 
partenerii externi și să asigure condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile 
din UE și din afara UE;

E. întrucât Comunitatea Europeană a Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică piață 
comună a energiei, coordonarea achiziției de energie în afara UE și finanțarea europeană 
comună a noilor tehnologii energetice cu emisii reduse;

F. întrucât s-au înregistrat anumite progrese în privința cooperării transfrontaliere 
consolidate, eliminării parțiale a insulelor energetice și a prevenirii întreruperilor în 
aprovizionare,

1. salută Comunicarea și planul de acțiune care o însoțește, aceasta rezumând progresele 
realizate până în prezent și provocările din viitor pentru finalizarea pieței interne a 
energiei;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor la energie va continua, având în vedere legătura 
sa cu prețul combustibililor, impactul politicii privind clima și investițiile necesare pentru 

                                               
1 JO C 99E, 3.4.2012, p. 64.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0238.
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0086.
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a menține și a moderniza sistemele energetice;

3. recunoaște valoarea adăugată europeană a unei mai bune coordonări a politicilor 
energetice ale statelor membre, într-un spirit de solidaritate, și a creării unor sisteme 
energetice transfrontaliere eficiente și sigure, oferind astfel sinergii prin îmbunătățirea 
gestionării cererii și a ofertei de energie;

Piața orientată către consumator

4. subliniază că în centrul pieței interne a energiei favorabilă utilizatorului sunt consumatorii 
finali de energie, atât particularii, cât și industria; subliniază că, astfel, aceștia trebuie 
protejați în mod corespunzător și trebuie să-și poată exercita pe deplin drepturile și în 
același timp trebuie încurajați să joace un rol mai activ în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai serviciului în consumatori și „prosumatorii” 
informați activi;

5. consideră că tehnologiile inteligente nu trebuie reduse la citirea automată a contoarelor, ci 
trebuie completate de gestionarea rețelei online și dinamică, cuprinzând servicii, cum ar fi 
servicii de asistență de rețea, răspunsul voluntar din partea cererii și brokeri locali sau 
casnici;

6. consideră că trebuie protejați consumatorii vulnerabili și că, în acest scop, trebuie puse în 
aplicare mecanisme eficiente și în același timp evitate distorsiunile pe piața energiei;

7. subliniază importanța asigurării unei piețe a energiei competitive, transparente și ușor de 
gestionat care furnizează tuturor consumatorilor de energie din UE energie sigură, 
sustenabilă, accesibilă și fiabilă;

Provocările actuale pentru finalizarea pieței interne a energiei

8. subliniază că piața internă a energiei nu satisface nevoile și așteptările consumatorilor, 
care se confruntă în continuare cu prețuri ridicate, un număr limitat de furnizori, calitatea 
globală slabă a serviciilor și dificultățile în schimbarea furnizorului; prin urmare, 
subliniază nevoia de a construi o piață mai favorabilă consumatorilor;

9. consideră că principalul obstacol în calea finalizării pieței interne a energiei rămâne faptul 
că legislația cu privire la această piață nu este pusă în aplicare pe deplin;

10. subliniază că modernizarea infrastructurii existente și construirea de noi infrastructuri 
inteligente și flexibile de producție, transport, distribuție și stocare este esențială pentru o 
piață a energiei bine integrată și bine conectată, în care este garantată aprovizionarea la 
prețuri accesibile, în care este utilizat pe deplin potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și neconvenționale de energie și în care niciun stat 
membru nu rămâne izolat de rețelele europene de gaz și electricitate;

11. consideră că investițiile în infrastructură trebuie încurajate prin cadre de reglementare 
stabile și favorabile inovării, recunoscând că acestea pot fi obținute numai dacă sunt 
orientate către piață; totuși, recunoaște că, în anumite cazuri, infrastructuri esențiale nu pot 
fi viabile din punct de vedere comercial, necesitând astfel finanțare publică;
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12. subliniază că absența accesului deschis și nediscriminatoriu la infrastructura de transport 
continuă să împiedice noii participanți să concureze pe piață cu întreprinderile existente în 
condiții echitabile;

13. subliniază că un cadru de reglementare stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, prestatori de servicii care țin de cerere și, cel mai 
important, consumatori și „prosumatori” finali, este esențial pentru buna funcționare a 
pieței interne și atragerea investițiilor pe termen lung în dezvoltarea infrastructurii; 
subliniază că dezvoltarea codurilor și a regulilor privind rețeaua ar trebui să ducă la 
armonizarea procedurilor și la interoperabilitate;

14. subliniază cu preocupare că se întreprind din nou anumite acțiuni la nivel național pentru a 
influența piețele energiei, în special în privința eforturilor de a asigura furnizarea energiei 
electrice, anumite state membre implementând mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin potențialul soluțiilor transfrontaliere, influențând și 
distorsionând astfel evoluția pieței;

15. recunoaște că, fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a-și alege mixul 
energetic sau necesității unei mai bune coordonări la nivelul UE, UE în ansamblu trebuie 
să folosească pe deplin toate sursele de energie aflate la dispoziția statelor membre;

16. consideră că o piață internă deschisă și transparentă, în care toate întreprinderile din UE și 
din țările terțe respectă acquis-ul comunitar din domeniul energiei poate consolida poziția 
de negociere a furnizorilor de energie din UE față de concurenții externi, ceea ce este 
deosebit de important pentru potențialul continuării coordonării achizițiilor externe de 
energie la nivelul UE; subliniază că principiul reciprocității trebuie folosit în vederea 
orientării relațiilor cu furnizorii de energie ai UE;

17. subliniază că armonizarea costurilor auxiliare cu energia din surse regenerabile și a 
stimulentelor legate de eficiența energetică la nivelul tuturor statelor membre sau cel puțin 
îmbunătățirea compatibilității în această privință este esențială pentru buna funcționare a 
pieței interne a energiei atât la nivelul angro, cât și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen lung a sectorului energetic cu emisii reduse;

18. recunoaște ratarea oportunităților, create prin proiecte de cercetare comune ale UE 
susținute prin programe-cadru și inițiative precum Planul SET, de a dezvolta noi 
tehnologii care facilitează ameliorări în domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor nucleare, utilizării combustibililor fosili cu emisii 
reduse și al rețelelor inteligente, toate fiind esențiale pentru piața energiei;

Sunt necesare acțiuni urgente

Încurajarea autorităților naționale și europene

19. solicită statelor membre să transpună integral toată legislația relevantă a UE în domeniul 
politicii energetice, în special al treilea pachet legislativ privind energia;

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent punerea în aplicare efectivă a legislației UE în
domeniul energiei, în special a dispozițiilor care creează drepturi esențiale ale 
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consumatorilor, a dispozițiilor privind operatorii de sisteme, autoritățile naționale de 
reglementare și normele privind concurența, precum și a celor referitoare la reducerea 
fenomenului fluxurilor în buclă, acesta reprezentând o provocare majoră pentru piața 
internă a energiei, întrucât slăbește securitatea sistemului energetic; îndeamnă Comisia să 
folosească mijloacele cele mai adecvate de care dispune pentru a aborda continuarea 
nerespectării legislației relevante a UE;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să coordoneze mai bine proiectele de infrastructură, 
asigurând astfel conectivitatea și rentabilitatea deplină a sistemului la nivelul întregii UE; 
în acest sens, încurajează Comisia și statele membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de interes european comun, în special în privința 
interconectorilor transfrontalieri de energie electrică și gaz, a gazului natural lichefiat și a 
infrastructurii de stocare, care sunt esențiale pentru o piață a energiei bine integrată și 
funcțională;

22. invită Comisia să se abțină de la reglementarea prețurilor de vânzare cu amănuntul a 
energiei la nivel național prin politici de subvenționare, întrucât aceste măsuri sunt o 
amenințare gravă la adresa viitoarelor investiții în infrastructură;s

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura respectarea regulilor anti-trust și a celor privind 
ajutoarele de stat, garantând stabilirea unor condiții echitabile de concurență și de acces 
pentru toți participanții la piață;

24. sprijină ferm eforturile Comisiei de a introduce coduri și a reguli armonizate privind 
rețeaua conform planului și de a asigura stabilitatea cadrului de reglementare a pieței 
interne a energiei;

25. sprijină ferm măsurile de reglementare luate de autoritățile naționale și ale UE pentru a 
încuraja, a îmbunătăți și a simplifica comerțul transfrontalier cu energie și a reduce 
decalajul dintre sistemele energetice ale diferitelor statelor membre;

26. invită Comisia să examineze caracterul adecvat și flexibil al capacităților de producție 
naționale pe termen scurt și lung și să elaboreze un raport privind impactul măsurilor 
naționale aplicate cu privire la evaluarea capacității și la planificarea dezvoltării pieței 
interne a energiei, având în vedere aspectele transfrontaliere ale acestei politici 
complementare de structurare a pieței;

27. invită Comisia, statele membre și părțile interesate relevante să ofere stimulente și să 
sprijine inițiativele și parteneriatele regionale, inclusiv stabilirea schimburilor regionale de 
energie, centre de comercializare a gazelor și mecanisme de cuplare a piețelor;

28. invită Comisia să-și folosească instrumentele de politică externă pentru a promova 
normele și standardele pieței interne a energiei în relația cu țările terțe și, în special, cu 
țările vecine ale UE; îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul unor dialoguri bilaterale 
cu țările terțe relevante, aspectul regulilor clare de gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să garanteze, în relația cu partenerii externi, că 
întreprinderile din UE pot concura în condiții egale la nivel mondial;

Sprijinirea consumatorilor
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29. invită Comisia, statele membre și părțile interesate relevante să amelioreze calitatea și 
disponibilitatea informațiilor oferite consumatorilor pentru a le furniza metode de 
facturare clare și transparente și pentru a stabili instrumente de comparare a prețurilor, 
care să le permită să facă alegeri informate, precum și pentru a înființa mecanisme de 
soluționare a litigiilor cu furnizorii; salută propunerea Comisiei de a stabili o platformă de 
informare privind drepturile consumatorilor;

30. încurajează Comisia și statele membre să dezvolte o strategie cuprinzătoare pentru a 
încuraja participarea activă a consumatorilor și „prosumatorilor” la piața energiei, printre 
altele prin includerea lor prin legislația existentă, precum și prin punerea în aplicare a 
dispozițiilor relevante din Directiva privind eficiența energetică;

31. invită Comisia să încurajeze în continuare cooperarea între sectoarele energiei și 
tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și să revizuiască instrumentele existente 
pentru finanțarea inovațiilor legate de energie pentru a aduce beneficii tuturor 
consumatorilor și a facilita introducerea rețelelor inteligente într-un mod favorabil 
utilizatorilor;

32. îndeamnă statele membre și autoritățile locale și regionale să promoveze soluțiile TIC în 
rețelele inteligente și să aibă ca obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având în vedere 
creșterea nevoii de flexibilitate, eficiență energetică/economii și participarea din partea 
cererii;

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei pentru stabilirea unor obiective politice ambițioase 
cu privire la consumatorii vulnerabili și va sprijini statele membre pentru a defini mai bine 
această categorie de consumatori; invită Comisia să revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea acestor consumatori, în scopul de a propune 
măsuri care vizează o abordare mai coerentă și globală la nivel european;

Contribuția la depășirea viitoarelor provocări în domeniul energiei și al climei

34. invită Comisia, statele membre și părțile interesate relevante să transforme sistemele 
necesare de sprijin în mecanisme transparente, omogene și orientate către piață pentru a 
crea o piață comună pentru elementele de sprijin solicitate, cum ar fi eficiența energetică, 
„prosumatorii”, cogenerarea, energia din surse regenerabile și serviciile auxiliare, într-un 
mod care asigură compatibilitatea acestora;

35. invită Comisia să examineze atent implicațiile integrării în rețelele de energie a surselor de 
energie cu emisii reduse, în special energia din surse regenerabile, în ceea ce privește 
sprijinul financiar, cerințele tehnice la nivelul întregului sistem și structurarea pieței; 
subliniază că lipsa unei abordări coordonate a acestor surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice europene;

36. invită Comisia și statele membre să acorde atenție necesității de a dezvolta în continuare 
cogenerarea, ca cel mai eficient mod de a produce energie electrică și termică și să-și 
bazeze această opțiune pe implementarea la scară largă a încălzirii și a răcirii centralizate;

37. încurajează Comisia și statele membre să sprijine, de asemenea, cercetarea și dezvoltarea 
tehnologiilor inovatoare în domeniul energiei care nu intră sub incidența cadrului 
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strategiei Orizont 2020 și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este singura soluție pentru 
face progrese în privința reducerii emisiilor, îmbunătățirii securității energetice și a 
consolidării poziției competitive a industriei UE pe piața mondială;

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


