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1. DEFINIREA PROBLEMEI 

Bunăstarea cetățenilor noștri, prosperitatea industriei și a economiei noastre depind de energia 
sigură, garantată, sustenabilă și necostisitoare. Energia este o nevoie cotidiană în lumea 
modernă și, de cele mai multe ori, este considerată drept o certitudine în Europa. Sistemul 
energetic și organizarea acestuia au evoluat de-a lungul secolelor și chiar al mileniilor, 
utilizând diferiți combustibili și diferite sisteme de distribuție. Sistemul nostru energetic 
actual și metodele de generare, de transformare și de consum al energiei nu par sustenabile în 
viitor din cauza nivelului ridicat al emisiilor de gaze cu efect de seră, a riscurilor privind 
siguranța aprovizionării și a riscurilor privind competitivitatea legate de costurile mari ale 
energiei și de investițiile insuficiente. 

Sunt necesare decenii pentru a direcționa sistemele noastre energetice pe o cale mai sigură și 
mai sustenabilă. Nu există o soluție unică, miraculoasă, pentru transformarea acestora. Nu 
există nicio sursă de energie care să fie abundentă și să nu aibă inconveniente din punctul de 
vedere al sustenabilității, al siguranței aprovizionării și al competitivității (prețului). Prin 
urmare, soluția va necesita compromisuri și există riscul ca piața, lăsată pe cont propriu în 
cadrul de reglementare actual, să nu asigure rezultatele necesare. Cu toate acestea, vor fi 
necesare investiții însemnate în viitorul apropiat pentru a înlocui activele energetice cu scopul 
de a asigura cetățenilor un nivel similar de confort la prețuri convenabile, de a furniza energie 
sigură și competitivă întreprinderilor și de a proteja mediul înconjurător. 

Utilizarea de surse de energie interne (din cadrul UE), mai diversificate sau cu emisii mai 
reduse de carbon, precum și generarea și consumarea eficientă a energiei pot aduce beneficii 
semnificative nu numai în ceea ce privește mediul, competitivitatea și siguranța aprovizionării 
cu energie, ci și cu privire la creșterea economică, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea 
regională și inovare. Care sunt obstacolele? De ce trecerea la un sistem energetic cu emisii de 
carbon reduse, mai competitiv și bazat pe surse mai diversificate nu se produce sau se produce 
prea lent? 

Există o serie de factori care împiedică această trecere: 

1) Prețurile energiei pe piață nu reflectă integral toate costurile pe care trebuie să le suporte 
societatea în materie de poluare, emisii de GES, epuizarea resurselor, deșeuri, destinația 
terenurilor, calitatea aerului și dependența geopolitică. 

2) Inerția sistemului fizic 
Majoritatea investițiilor în sistemul energetic reprezintă active pe termen lung, ceea ce 
conduce la efecte de blocaj semnificative, astfel încât o eventuală schimbare a sistemului nu 
se poate realiza decât treptat. 

3) Percepția publică și mentalitatea utilizatorilor 
Percepția de către publicul larg a riscurilor legate de construirea de noi centrale electrice și 
infrastructuri poate fi mai defavorabilă decât opinia experților. În plus, este nevoie de mult 
timp și de stimulente sau de reglementări adecvate pentru a convinge oamenii să schimbe 
modul în care își încălzesc locuințele, mijloacele de transport pe care le folosesc etc. 

4) Incertitudinea privind evoluția tehnologiei, a cererii, a prețurilor și a structurii pieței 
Sistemul energetic implică un număr mare de costuri fixe pe termen lung care trebuie să fie 
recuperate pe parcursul câtorva decenii. Incertitudinea poate spori considerabil riscurile și 
costurile investitorilor, precum și reticența consumatorilor și a întreprinderilor de a investi. 

5) Piețe imperfecte 
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Concurența este slabă în unele state membre, în care piețele sunt dominate încă de operatorii 
tradiționali. Un alt factor este miopia piețelor, și anume faptul că operatorii de pe piață nu 
urmăresc neapărat investițiile pe termen lung, fiind atrași, în general, de câștiguri pe termen 
mai scurt. Piețele serviciilor de eficiență energetică și ale surselor de energie regenerabile și 
descentralizate, aflate în curs de dezvoltare, se confruntă cu problema unui număr redus de 
participanți și cu lipsa unui cadru de reglementare care să le faciliteze funcționarea. 

2. ANALIZA SUBSIDIARITĂțII șI A VALORII ADĂUGATE EUROPENE 
Competența UE în domeniul energetic este stabilită în Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, la articolul 1941. Competențele UE privind combaterea schimbărilor climatice, 
inclusiv reducerea emisiilor de GES în sectorul energetic și în alte sectoare sunt prevăzute la 
articolele 191-193. Din punct de vedere economic, dezvoltarea a numeroase aspecte ale 
sistemului energetic poate fi realizată în modul cel mai adecvat la nivelul UE, înglobând atât 
acțiunile UE, cât și ale statelor membre și respectând, în același timp, competențele acestora.  

3. OBIECTIVELE INIțIATIVEI UE 
Obiectivul general este de a concepe o viziune și o strategie de decarbonizare a sistemului 
energetic al UE până în 2050, ținând seama, în egală măsură, de obiectivele privind siguranța 
aprovizionării și competitivitatea. 

În vederea îndeplinirii obiectivului general, se propun obiective mai specifice: 

(i) oferirea unui grad mai mare de siguranță investitorilor cu privire la posibilele orientări 
viitoare ale politicii la nivelul UE prin prezentarea mai multor scenarii de decarbonizare până 
în 2050, precum și a principalelor efecte economice, sociale și ecologice ale acestora; 

(ii) indicarea compromisurilor care trebuie realizate între obiectivele politicilor, precum și 
între diferitele scenarii de decarbonizare, și identificarea elementelor comune ale tuturor 
scenariilor de decarbonizare; 

(iii) stabilirea de obiective intermediare după 2020 pentru a mobiliza părțile interesate și 
pentru a oferi mai multă certitudine în ceea ce privește perioada de după 2020; 

Perspectiva energetică 2050 trebuie să se întemeieze pe obiectivele actuale ale politicii 
energetice a UE – sustenabilitate, siguranța aprovizionării și competitivitate. 

4. OPțIUNI DE POLITICĂ 
Prezenta evaluare a impactului nu este o evaluare clasică, care enumeră opțiunile de politică 
pentru a îndeplini anumite obiective de politică și apoi analizează impactul opțiunilor 
respective pentru a stabili care este cea preferabilă. Evaluarea impactului analizează mai 
degrabă o serie de evoluții viitoare posibile, pentru a obține informații mai temeinice asupra 

                                                 
1 Articolul 194: 

(1) În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și 
îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele 
membre: 
(a) să asigure funcționarea pieței energiei; 
(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune, 
(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de 
energie și energii regenerabile; 
(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice. 
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modului în care sistemul energetic ar putea fi transformat pentru a obține o reducere cu 85 % 
a emisiilor de CO2 aferente energiei în comparație cu 1990 (ceea ce corespunde reducerii cu 
80 % a emisiilor de GEC până în 2050) și pentru a îmbunătăți siguranța aprovizionării și 
competitivitatea, fără a alege unul dintre aceste obiective. 

Se pot propune mai multe scenarii utile pentru a analiza sistemul energetic prin prisma 
decarbonizării. Scenariile au fost concepute în urma consultării aprofundate cu diferite părți 
interesate. Părțile interesate și Comisia Europeană au identificat patru scenarii principale de 
decarbonizare pentru sectorul energetic – eficiența energetică influențând mai ales cererea, iar 
sursele regenerabile de energie, energia nucleară și captarea și stocarea carbonului (CSC) mai 
ales furnizarea (reducerea emisiilor de carbon aferente energiei furnizate). Opțiunile de 
politică (scenariile) propuse analizează 5 combinații diferite ale celor patru opțiuni în materie 
de decarbonizare. Opțiunile de decarbonizare nu sunt analizate niciodată în mod izolat, 
întrucât interacțiunea diferitelor elemente va fi inclusă în mod obligatoriu în orice scenariu 
care evaluează întregul sistem energetic. Toate scenariile de decarbonizare îndeplinesc 
obiectivul de reducere cu 85 % a emisiilor de CO2 aferente energiei până în 2050 și se va 
verifica atent dacă fiecare opțiune de politică determină, de asemenea, îmbunătățirea 
siguranței aprovizionării cu energie și a competitivității în sectorul energetic și antrenează, în 
același timp, costuri acceptabile ale energiei. 

 
 Opțiuni de politică 
1 Scenariul statu quo (scenariul comun de referință2) 
1bis Inițiative politice actuale – scenariul IPA (scenariul de referință actualizat) 
2 Scenariul „Eficiență energetică sporită” 
3 Scenariul „Tehnologii de aprovizionare diversificate”3 
4 Scenariul „O pondere crescută a surselor regenerabile de energie” 
5 Scenariul „Introducerea cu întârziere a CSC” 
6 Scenariul „O pondere redusă a energiei nucleare” 

5. EVALUAREA IMPACTULUI șI COMPARAREA OPțIUNILOR 

Impactul asupra mediului 
În ceea ce privește impactul asupra mediului, toate opțiunile de politică reduc considerabil 
consumul de energie, reducerea cea mai importantă înregistrându-se în scenariul „Eficiență 
energetică sporită”. Compoziția mixului energetic ar fi, de asemenea, diferită într-un sistem 
decarbonizat, ponderea surselor regenerabile de energie crescând substanțial în toate 
scenariile. Evoluția energiei nucleare depinde de ipotezele de politică avansate, ponderea 
acesteia variind între 2 % și 18 % din consumul de energie primară. Ponderea gazelor naturale 
este cea mai ridicată în scenariul „O pondere redusă a energiei nucleare”, cu utilizarea 
considerabilă a CSC. Petrolul și combustibilii solizi sunt în scădere. Ponderea energiei 
electrice în consumul final de energie se dublează față de nivelul actual, aceasta devenind cea 
mai importantă sursă de energie finală. În toate scenariile privind decarbonizarea, emisiile de 
GES scad cu 80 %, emisiile de CO2 aferente energiei scad cu 85 % în 2050 față de nivelurile 
din 1990, iar emisiile cumulate pe parcursul perioadei de proiectare sunt egale. În 2030, 

                                                 
2 Utilizat, de asemenea, în Foaia de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și în 

Cartea albă privind transporturile. 
3 Scenariul 3 reia scenariul „Tehnologii eficiente și acceptate pe scară largă”, utilizat în Foaia de parcurs 

pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și în Cartea albă privind transporturile pe baza 
scenariului 1bis. 
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emisiile de CO2 aferente energiei sunt cu 38-41 % mai scăzute, iar emisiile totale de GES se 
reduc cu 40-41 %. 

Impactul economic 
Diferite analize ale politicilor privind energia și emisiile de carbon în relație cu PIB-ul arată 
că impactul este destul de limitat. În funcție de scenariul de decarbonizare, nu există costuri 
suplimentare anuale medii ale sistemului energetic sau acestea sunt foarte mici, datorită 
urmăririi obiectivului major de decarbonizare ca parte a unui efort global, în comparație cu 
scenariul de referință și scenariul IPA. În ceea ce privește prețurile energiei electrice, unele 
opțiuni de politică arată că acestea scad ușor, în comparație cu scenariul de referință și cu 
scenariul IPA („Eficiență energetică sporită” și „Tehnologii de aprovizionare diversificate”), 
iar altele prezintă creșteri („O pondere crescută a surselor regenerabile de energie” și, într-o 
măsură mai mică, „O pondere redusă a energiei nucleare”). Prețurile certificatelor de emisii 
sunt considerabil mai mari decât în scenariul de referință și în scenariul IPA, în timp ce 
prețurile combustibililor sunt mai scăzute. Toate opțiunile de politică necesită infrastructuri 
energetice din ce în ce mai sofisticate (linii electrice, rețele inteligente și stocare), scenariul 
„O pondere crescută a surselor regenerabile de energie” având cele mai complexe cerințe în 
acest domeniu. 

Impactul social 
Dimensiunea socială a perspectivelor de decarbonizare este esențială, întrucât tranziția către o 
economie cu emisii scăzute de carbon va necesita transformări profunde în mai multe 
sectoare, afectând întreprinderile, ocuparea forței de muncă și condițiile de lucru. Educația și 
formarea trebuie abordate încă din etapele incipiente, pentru a evita șomajul în unele sectoare 
și lipsa forței de muncă în altele. 

Impactul politicilor privind decarbonizarea asupra ocupării forței de muncă nu este substanțial 
până în 2020, astfel cum arată mai multe studii, însă investițiile în noi tehnologii pot 
determina cererea de personal mai calificat. Siguranța aprovizionării cu energie, măsurată ca 
dependență de importuri, se îmbunătățește în toate opțiunile de politică până în 2050, 
progresele cele mai mari înregistrându-se în scenariul „O pondere crescută a surselor 
regenerabile de energie”. În ceea ce privește impactul costurilor energiei asupra cheltuielilor 
gospodăriilor, toate opțiunile de politică indică economii semnificative în ceea ce privește 
combustibilii, dar și costuri sporite de capital și investiții mai mari în eficiența energetică. 
Cheltuielile totale cu energia ale gospodăriilor sunt mai mari în cadrul tuturor opțiunilor de 
politică, cele mai mari creșteri înregistrându-se în cadrul opțiunilor care presupun politici 
solide de creștere a eficienței energetice și o răspândire mai mare a surselor regenerabile de 
energie. 

Opțiunile au fost comparate pe baza eficacității, a eficienței și a coerenței acestora. 

În ceea ce privește eficacitatea, au fost analizate cele trei obiective ale politicii energetice – 
sustenabilitatea, siguranța aprovizionării și competitivitatea. Toate opțiunile de politică au fost 
astfel concepute încât să îndeplinească obiectivul de reducere cu 85 % a emisiilor de CO2 
aferente energiei până în 2050, așadar toate sunt eficace. Trebuie menționat că unele opțiuni 
depind în mare măsură de succesul noilor tehnologii, care nu și-au dovedit încă viabilitatea 
din punct de vedere comercial. În ceea ce privește siguranța aprovizionării, toate opțiunile de 
politică reduc dependența de importuri. Totuși, într-o lume mai electrificată, stabilitatea 
rețelei ar putea reprezenta o preocupare mult mai importantă. În ceea ce privește 
competitivitatea, unele opțiuni de politică arată o ușoară scădere a prețurilor la energie 
electrică în comparație cu scenariul de referință și scenariul IPA, în timp ce altele 
înregistrează creșteri. Prețurile certificatelor de emisii sunt considerabil mai mari decât în 
scenariul de referință și în scenariul IPA, în timp ce prețurile combustibililor sunt mai scăzute. 
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Modelul antrenează investiții adecvate, stimulate de politici specifice sau de prețurile 
carbonului, iar deciziile de investiții se bazează pe ipoteza unor previziuni perfecte. 

În materie de eficiență, conform analizei, costurile decarbonizării sistemului energetic sunt 
similare în toate scenariile și majoritatea scenariilor de decarbonizare prezintă chiar reduceri 
ale costurilor în comparație cu scenariul de referință. Scenariile cele mai puțin costisitoare 
sunt „Introducerea cu întârziere a CSC” și „Tehnologii de aprovizionare diversificate”, în care 
energia nucleară deține o pondere semnificativă. 

Toate scenariile de politică sunt coerente cu alte obiective ale UE pe termen lung (privind 
clima, transporturile etc.). Nu există nicio opțiune preferabilă evidentă, care să aibă cele mai 
bune rezultate pentru toate criteriile, de aceea trebuie să se ia în considerare o serie de 
compromisuri. 

6. CONCLUZII 

Prognozele pe baza tendințelor actuale arată îndeplinirea doar pe jumătate a obiectivului de 
reducere a emisiilor de GES, creșterea dependenței de importuri, în special în cazul gazelor 
naturale, precum și creșterea prețurilor la energie electrică și a costurilor energiei. Analiza pe 
bază de modele a demonstrat că decarbonizarea sectorului energetic este posibilă, că aceasta 
poate fi realizată prin diferite combinații între contribuțiile aduse de eficiența energetică, 
sursele regenerabile de energie, energia nucleară și CSC, și că se pot suporta costurile 
aferente. 

Elemente comune în analiza scenariilor 

– Este necesară o abordare integrată. 
– Energia electrică dobândește un rol semnificativ în scenariile de decarbonizare, 

ajungând la o pondere de 36-39 % în 2050. 
– Au loc îmbunătățiri semnificative ale eficienței energetice în toate scenariile de 

decarbonizare. 
– Ponderea surselor regenerabile de energie crește substanțial în toate scenariile, 

ajungând la cel puțin 55 % din consumul final brut de energie în 2050. 
– Utilizarea sporită a energiei din surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței 

energetice necesită o infrastructură modernă, fiabilă și inteligentă, care să includă și 
stocarea energiei electrice. 

– Energia nucleară joacă un rol important în procesul de decarbonizare, deținând 
răspândirea cea mai mare în scenariul „Introducerea cu întârziere a CSC”. 

– CSC contribuie în mod semnificativ la decarbonizare în majoritatea scenariilor, 
înregistrând cea mai mare răspândire în cazul impunerii de restricții asupra energiei 
nucleare. 

– Toate scenariile arată o trecere de la cheltuieli mari pentru combustibil/operaționale 
la cheltuieli de capital ridicate. 

– Realizarea de schimbări substanțiale până în 2030 este esențială pentru o tranziție 
rentabilă pe termen lung către o lume decarbonizată. Costurile economice sunt 
acceptabile dacă se iau măsuri din timp, astfel încât restructurarea sistemului 
energetic să fie efectuată în paralel cu ciclurile de investiții. 

– Costurile unei decarbonizări atât de aprofundate sunt scăzute în toate scenariile 
datorită costurilor mai mici de achiziție a combustibililor, reducerea costurilor fiind 
vizibilă îndeosebi în scenarii bazate pe toate cel patru opțiuni principale de 
decarbonizare. 
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– Costurile sunt distribuite neuniform pe sectoare, gospodăriile fiind confruntate cu cea 
mai mare creștere a costurilor, provenită din cheltuieli directe mai mari aferente 
eficienței energetice pentru aparate electrocasnice, vehicule și izolare.  

– Factura energetică externă a UE pentru importurile de petrol, gaze și cărbune va fi 
mult redusă odată cu decarbonizarea, datorită reducerii substanțiale a prețurilor și a 
cantităților importate. 

Se pot trage o serie de concluzii relevante pentru politici pe baza rezultatelor analizei 
scenariilor și a comparării pieței și a condițiilor tehnologice idealizate necesare în scopul 
modelării cu situația existentă în realitate, care este mult mai complexă. 

Implicații pentru elaborarea politicilor viitoare  

– Se poate realiza o decarbonizare eficientă, menținând în același timp competitivitatea 
economiei UE. Dacă nu ar exista măsuri privind clima la nivel mondial, relocarea 
emisiilor de carbon ar putea reprezenta o problemă și ar putea fi necesare instrumente 
adecvate pentru a menține competitivitatea industriilor care sunt mari consumatoare 
de energie. 

– Previzibilitatea și stabilitatea politicii și a cadrului de reglementare creează un mediu 
favorabil pentru investițiile în infrastructuri cu emisii reduse de carbon. Deși cadrul 
până în 2020 este în linii mari stabilit, discutarea politicilor pentru perioada 2020-
2030 trebuie să înceapă chiar acum. Stabilirea de obiective intermediare și de ținte 
poate contribui la evitarea costurilor irecuperabile. Nesiguranța poate conduce la o 
situație mai puțin favorabilă, în care se realizează numai investiții cu costuri de 
capital inițiale scăzute. 

– Funcționarea pieței interne este indispensabilă pentru a încuraja investițiile acolo 
unde acestea pot fi realizate cu costuri minime. 

– Eficiența energetică are tendința de a prezenta rezultate mai bune într-o lume ideală 
decât în realitate. Îmbunătățirea eficienței energetice este adesea împiedicată de 
stimulentele divizate, de problemele financiare ale unui grup de clienți, de informații 
și previziuni imperfecte, care conduc la blocajul în tehnologii depășite etc. De aceea, 
există o nevoie accentuată de politici de sprijin punctuale, de exemplu pentru punerea 
la dispoziția consumatorilor a mai multor opțiuni eficiente din punct de vedere 
energetic. 

– Trebuie să se acorde sprijin susținut cercetării și dezvoltării, precum și proiectelor 
demonstrative, în vederea reducerii costurilor tehnologiilor cu emisii scăzute de 
carbon. 

– Trebuie să se acorde atenția cuvenită acceptării de către public a tuturor tehnologiilor 
și a infrastructurii cu emisii reduse de carbon, precum și voinței consumatorilor de a 
efectua schimbările necesare și de a suporta costurile mai ridicate. 

– Aplicarea de politici sociale de sprijin trebuie avută în vedere cât mai devreme în 
cadrul procesului, având în vedere faptul că gospodăriile suportă o mare parte din 
costuri. Deși aceste costuri pot fi acceptabile pentru o gospodărie medie, 
consumatorii vulnerabili pot avea nevoie de sprijin specific pentru a face față 
creșterii cheltuielilor. 

– Flexibilitatea. Viitorul este incert și nimeni nu-l poate prevedea. Prin urmare, 
menținerea flexibilității este importantă pentru o abordare eficientă din punctul de 
vedere al costurilor, însă unele decizii sunt necesare deja în acest stadiu, pentru a 
începe procesul care necesită inovare și investiții; pentru a se putea implica, 
investitorii au nevoie de un nivel de certitudine rezonabil cu privire la riscurile 
reduse de politică și reglementare.  
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– Dimensiunea externă, în special relațiile cu furnizorii de energie, trebuie abordată în 
mod proactiv și într-un stadiu incipient, având în vedere implicațiile decarbonizării la 
nivel mondial asupra veniturilor provenite din exportul combustibililor fosili și 
investițiile care trebuie făcute în generarea și transportul energiei în faza de tranziție 
către decarbonizare. 

7. MONITORIZARE șI EVALUARE 
Perspectiva energetică nu este un exercițiu singular și va fi actualizată periodic pentru a ține 
seama de cele mai recente evoluții. În plus, Comisia va monitoriza constant o serie de 
indicatori de bază, care sunt deja disponibili și utilizați în prezent. 


