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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie europeană de integrare a sistemelor energetice
(2020/xxxx(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 194,

– având în vedere Acordul de la Paris privind schimbările climatice din 12 decembrie 
2015,

– având în vedere obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 7 al ONU „Asigurarea accesului la 
energie la prețuri accesibile, din surse sigure, durabile și moderne pentru toți”,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2018 intitulată „O planetă 
curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra 
climei” (COM(2018)0773),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul 
ecologic european” (COM(2019)0640),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „O strategie 
europeană privind datele” (COM(2020)0066),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O nouă Strategie 
industrială pentru Europa” (COM(2020)0102),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2020 intitulată „Consolidarea unei 
economii neutre climatic: o strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic” 
(COM(2020)0299),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulată „Un val de 
renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, 
îmbunătățirea condițiilor de trai” (COM(2020)0662),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulată „O strategie a 
UE de reducere a emisiilor de metan” (COM(2020)0663),

– având în vedere raportul Comisiei din 14 octombrie 2020 privind starea uniunii 
energetice (COM(2020)0950),

– având în vedere raportul Comisiei din 14 octombrie 2020 referitor la progresele 
înregistrate în materie de competitivitate în domeniul energiei curate 
(COM(2020)0953),

– având în vedere raportul Comisiei din 14 octombrie 2020 referitor la progresele 
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înregistrate în materie de eficiență energetică (COM(2020)0954),

– având în vedere raportul Comisiei din 14 octombrie 2020 privind progresele înregistrate 
în domeniul energiei din surse regenerabile (COM(2020)0952),

– având în vedere raportul Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulat „Prețurile și costurile 
energiei în Europa” (COM(2020)0951),

– având în vedere concluziile Consiliului din 25 iunie 2019 privind viitorul sistemelor 
energetice în cadrul uniunii energetice pentru asigurarea tranziției energetice și a 
realizării obiectivelor în domeniul energiei și al climei până în 2030 și ulterior,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019,

– având în vedere inițiativa referitoare la hidrogen lansată de Președinția austriacă a 
Consiliului la Linz, la 17 și 18 septembrie 2018,

– având în vedere inițiativa privind o infrastructură de gaz europeană sustenabilă și 
inteligentă pentru Europa, lansată la 1 și 2 aprilie 2019 de Președinția română a 
Consiliului la București,

– având în vedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind 
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a 
electricității,

– având în vedere Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori 
și de abrogare a Directivei 91/157/CEE,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile 
energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, care este în prezent în curs de 
revizuire,

– având în vedere Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile,

– având în vedere Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 
5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de 
modificare a Directivei 2012/27/UE,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind 
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înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”,

– având în vedere rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice – o 
viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate 
cu Acordul de la Paris1,

– având în vedere rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și de 
mediu2,

– având în vedere rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la Conferința ONU din 
2019 de la Madrid (Spania) privind schimbările climatice (COP25)3,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european4,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0000/2020),

A. întrucât Parlamentul European, Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul unei 
economii neutre din punct de vedere climatic până în 2050;

B. întrucât Parlamentul a aprobat obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu 60 % până în 2030;

C. întrucât integrarea sistemului energetic înseamnă planificarea și funcționarea coordonate 
a ansamblului de vectori și infrastructuri energetice, legate de toți consumatorii finali;

D. întrucât integrarea sistemelor energetice poate menține costurile pentru autoritățile 
europene și cetățenii europeni în limite realiste și acceptabile,

1. sprijină direcția stabilită de Comisie în comunicarea sa privind o strategie pentru 
integrarea sistemelor energetice; invită Comisia și statele membre să asigure punerea sa 
rapidă în aplicare într-un spirit de solidaritate; încurajează sectorul privat să contribuie 
la succesul acesteia;

2. este convins că o astfel de strategie poate ajuta Uniunea să își atingă obiectivele în 
materie de climă, menținând în același timp accesibilitatea energetică și securitatea 
aprovizionării prin dezvoltarea unui sistem eficient, integrat, rezilient, inteligent și 
decarbonizat;

Asigurarea optimizării și a decarbonizării sistemelor energetice

3. își reiterează sprijinul pentru principiul prevalenței eficienței energetice și reamintește 

1 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2019)0217.
2 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2019)0078.
3 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2019)0079.
4 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0005.
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că cea mai sustenabilă energie este cea care nu este consumată;

4. regretă progresele insuficiente înregistrate de statele membre, astfel cum au fost 
prezentate în Raportul privind progresele înregistrate în materie de eficiență energetică; 
încurajează Comisia să propună obiective mai ambițioase, ținând seama de 
recomandările sale ca parte a procesului de guvernanță a uniunii energetice; salută, în 
acest sens, strategia pentru un val de renovări;

5. invită Comisia să extindă principiul eficienței energetice la întregul lanț valoric și la 
toate utilizările finale; subliniază potențialul circularității și al reutilizării deșeurilor, 
energiei și căldurii reziduale din procesele industriale, din clădiri și din centrele de date; 
atrage atenția asupra modernizării rețelelor de termoficare, care pot juca un rol 
important în decarbonizarea încălzirii; subliniază potențialul instrumentelor digitale 
pentru gestionarea inteligentă a energiei;

6. reamintește că tranziția energetică va necesita investiții anuale în infrastructură între 520 
și 575 de miliarde EUR; invită Comisia să elaboreze criterii de investiții sustenabile, cu 
respectarea deplină a obiectivelor privind clima și integrarea;

7. afirmă importanța evaluării ex ante și a anticipării nevoii de noi infrastructuri de 
producere, transport, distribuție și conversie a energiei, pentru a optimiza utilizarea 
acestora într-o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și 
pentru a asigura viabilitatea lor economică;

8. invită Comisia să utilizeze revizuirea Regulamentului (UE) nr. 347/2013 privind 
infrastructurile energetice transeuropene pentru a include integrarea sistemelor 
energetice în obiectivele regulamentului și în planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei;

9. solicită utilizarea masivă a energiei din surse regenerabile și decarbonizate; încurajează 
Comisia să propună obiective mai ambițioase pentru a crește ponderea acestor energii în 
producția de energie electrică, în industria grea, în transporturi, în construcții, în 
încălzire și răcire;

10. salută adoptarea strategiei europene privind hidrogenul; este convins că hidrogenul din 
surse regenerabile și decarbonizat poate contribui la reducerea emisiilor persistente din 
procesele industriale și din transportul greu care nu pot fi decarbonizate prin utilizarea 
energiei electrice fără emisii de dioxid de carbon; reamintește, de asemenea, necesitatea 
de a decarboniza producția de hidrogen existentă;

11. invită Comisia să extindă obligația statelor membre, prevăzută în Directiva (UE) 
2018/2001, de a emite garanții de origine pentru gazele fără emisii de dioxid de carbon 
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și din surse regenerabile;

12. subliniază necesitatea de a accelera cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor pentru 
captarea, stocarea și reutilizarea CO2;

13. invită Comisia să propună obiective ambițioase pentru decarbonizarea transportului 
rutier, maritim, feroviar și aerian; salută anunțul Comisiei de a instala un milion de 
puncte de încărcare pentru vehiculele electrice; subliniază necesitatea de a adapta 
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rețelele de electrificare ale parcului auto european;

Asigurarea echilibrului sistemelor energetice

14. ia act de faptul că menținerea echilibrului între rețelele de energie electrică și 
gestionarea perioadelor de cerere și de producție maxime va fi mai complexă, cu un mix 
din ce în ce mai descentralizat și mai regenerabil de producție; reamintește că statele 
membre au în continuare libertatea de a-și stabili mixul energetic, a cărui diversitate 
este fundamentală pentru a asigura securitatea aprovizionării;

15. afirmă necesitatea de a reduce barierele de reglementare, de a îmbunătăți accesul la 
capital și de a sprijini mai mult proiectele de stocare a energiei de-a lungul rețelelor de 
transport și distribuție, precum și la locurile de consum;

16. reamintește rolul pe care hidrogenul verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor prin 
utilizarea oricărei producții excedentare de energie electrică din surse regenerabile;

17. reamintește importanța interconexiunilor și a cooperării între operatorii de rețea; salută 
înființarea de centre regionale de coordonare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/943;

18. invită Comisia să exploreze diferitele modalități de a încuraja mai mult dezvoltarea unei 
piețe europene pentru flexibilitatea cererii;

19. afirmă că un sistem energetic mai descentralizat și mai integrat necesită o estimare mai 
bună a cererii de energie; subliniază, în acest sens, rolul esențial al datelor statistice și 
meteorologice; invită Comisia și statele membre să dezvolte o piață internă pentru 
tehnologiile energetice digitale;

Asigurarea accesibilității energetice pentru toți consumatorii

20. reamintește că obiectivul principal al acțiunii Uniunii în domeniul energiei este să 
garanteze buna funcționare a pieței; invită Comisia să propună modificările legislative 
necesare pentru a asigura drepturi egale pentru toți consumatorii și semnale de preț 
nedistorsionate care să reflecte costul real al energiei și contribuția sa la decarbonizarea 
economiei; salută inițiativa de a revizui Directiva 2003/96/CE;

21. este convins de necesitatea de a încuraja consumatorii de energie să fie mai activi; invită 
Comisia să evalueze obstacolele rămase în calea autoconsumului, în special pentru 
consumatorii industriali;

22. reafirmă potențialul comunităților energetice și al microrețelelor de a dezvolta accesul la 
o energie mai sustenabilă, în special pentru zonele îndepărtate și insulare și regiunile 
ultraperiferice;

Asigurarea poziției de lider a Europei în domeniul tehnologiilor energetice curate

23. reamintește că unul dintre obiectivele uniunii energetice este reducerea dependenței 
noastre de importuri; consideră că crearea de sinergii poate contribui la atingerea acestui 
obiectiv;

24. subliniază importanța extinderii competitivității tehnologiilor europene pentru a asigura 
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autonomia Uniunii în sectorul energetic strategic; invită Comisia să sprijine cercetarea 
și inovarea prin intermediul diferitelor fonduri structurale și sectoriale; reamintește 
poziția de lider mondial a Uniunii în domeniul tehnologiilor de măsurare a emisiilor 
prin satelit;

25. salută inițiativele întreprinse pentru lanțurile valorice strategice; solicită instituirea unei 
alianțe pentru tehnologiile energetice decarbonizate; invită Comisia să încurajeze 
participarea IMM-urilor la aceste alianțe pentru a implica mai multe state membre;

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

Preambul

Criza climatică cu care ne confruntăm provine în mare parte din utilizarea masivă a 
combustibililor fosili de la revoluția industrială încoace, în special în Europa. Astfel, tranziția 
energetică este indisolubil legată de obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea climatică 
până în 2050. 

Prezentul raport este în deplină concordanță cu procesul de reflecție inițiat acum peste un 
deceniu privind tranziția energetică a Uniunii Europene, care constituie piatra de temelie a 
politicii sale de a-și reduce amprenta de mediu.

În urma creării uniunii energetice, această strategie reflectă o schimbare de perspectivă asupra 
sistemelor energetice, pe care raportorul o salută. Tranziția energetică nu mai este privită ca 
provocări distincte suplimentare – provocarea reprezentată de decarbonizarea generării de 
energie electrică, de reducerea dependenței de combustibilii fosili, de reducerea cererii în 
sectoarele cu cel mai mare consum de energie etc. Aceasta este privită ca dezvoltarea unui 
sistem care să permită decarbonizarea tuturor sectoarelor economiei europene prin sinergii între 
ele, dar și între statele membre. Integrarea sistemelor energetice este o integrare multivectorială. 

Asigurarea optimizării și a decarbonizării sistemelor energetice

Raportorul consideră că premisele integrării sistemelor energetice sunt principiile optimizării 
și circularității. Până în prezent, lanțurile valorice în domeniul energiei au fost considerate 
liniare, de la producția de energie la utilizarea finală. Eficiența energetică, instituită ca principiu 
al politicii energetice europene, s-a axat aproape exclusiv pe anumite utilizări finale.

Această abordare nu va fi suficientă pentru a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon 
pe care UE o urmărește pentru 2050, deoarece este clar că nu vom fi în măsură să decarbonizăm 
integral cererea noastră de energie dacă aceasta rămâne constantă sau chiar crește (în special în 
sectorul transporturilor). Prin urmare, trebuie să evaluăm, să regândim, să reinventăm 
modalități de optimizare a energiei pe durata întregului său ciclu de viață, de la generare la 
recuperare și reutilizare. 

Este important de remarcat faptul că creșterea ponderii surselor regenerabile de energie nu 
numai că va reduce amprenta noastră de carbon, ci va limita și pierderile de energie în producția 
de energie electrică, întrucât factorul de energie primară din surse regenerabile este mai scăzut 
decât în cazul surselor fosile. Cu toate acestea, investițiile necesare pentru utilizarea masivă a 
energiilor din surse regenerabile sunt considerabile și ne determină să tragem o concluzie 
simplă: pentru ca tranziția energetică să fie accesibilă pentru economia UE și pentru cetățenii 
săi, trebuie să se economisească energia, chiar și cea din surse regenerabile. 

Strategia prezentată de Comisie marchează o nouă etapă, deși insuficient de tranșantă, în ceea 
ce privește eficiența rețelelor energetice. Raportorul consideră că optimizarea infrastructurii 
reprezintă un potențial substanțial care este încă insuficient exploatat. Implementarea de noi 
infrastructuri, în special de energie electrică, de conversie și de stocare, trebuie considerată un 
pachet care creează noi sinergii între sectoare. Acesta este motivul pentru care hidrogenul 
reprezintă o oportunitate interesantă atunci când provine din energie electrică fără emisii de 
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dioxid de carbon, deoarece oferă atât o sursă nouă, mai sustenabilă de energie gazoasă, cât și o 
nouă modalitate de stocare și de flexibilitate.

Această nouă abordare ar trebui să includă, de asemenea, mai multă circularitate. Produsele 
derivate care provin din procese industriale și agricole, deșeurile organice, trebuie tratate ca 
surse de energie ca atare. Căldura reziduală emisă de industriile noastre sau de centrele de date 
trebuie să poată fi reutilizată, de exemplu prin depozitarea sau injectarea acesteia în rețele de 
termoficare. Cu alte cuvinte, trebuie create noi legături mai orizontale și mai descentralizate 
între diferiții consumatori finali de energie, astfel încât aceștia să fie, în cele din urmă, mai puțin 
dependenți de rețelele energetice centralizate, care sunt mai greu de decarbonizat. Ca atare, 
această abordare reflectă în mod direct strategia industrială a UE.

În cele din urmă, raportorul analizează diferitele modalități de accelerare a decarbonizării în 
sectoarele în care cererea de energie se reduce ușor, din diferite motive. În unele sectoare, cum 
ar fi clădirile, eforturile în materie de eficiență energetică sunt încă insuficiente. În sectorul 
transporturilor, alternativele cu emisii scăzute de dioxid de carbon nu sunt încă suficient de 
atractive, iar cererea continuă să crească, în pofida eforturilor privind multimodalitatea și 
tranziția către noi moduri de transport. În industria grea, concurența globală acerbă și prețul 
scăzut al carbonului încetinesc, de asemenea, investițiile în moduri de producție mai 
sustenabile. Toate aceste provocări trebuie să fie luate în considerare pe deplin, întrucât ele 
reprezintă încă unghiuri moarte în cadrul strategiei europene privind neutralitatea climatică.

Asigurarea echilibrului sistemelor energetice

Decarbonizarea energetică este deja în curs într-un număr mare de regiuni europene, ceea ce ne 
oferă o perspectivă suficientă pentru a înțelege oportunitățile și pentru a anticipa provocările pe 
care le poate prezenta pentru echilibrul rețelelor, în special al rețelelor electrice. Pe măsură ce 
cererea de energie electrică crește în sectoare precum transportul sau încălzirea, perioadele de 
creștere maximă a cererii de energie electrică vor deveni, de asemenea, mai pronunțate. 
Integrarea sistemelor energetice poate contribui la reconcilierea acestor perioade de cerere 
maximă cu producția din ce în ce mai intermitentă de energie electrică. Transformarea energiei 
electrice în hidrogen, de exemplu, oferă soluții pentru depozitarea surplusului în perioadele de 
producție maximă. 

Pe de altă parte, gestionarea rețelelor energetice poate beneficia în mare măsură de o mai mare 
flexibilitate a cererii. Această flexibilitate poate începe la nivel de rețea. Digitalizarea și apariția 
unor soluții care agregă cantități mari de date, de exemplu, vor fi aliați esențiali pentru a asigura 
echilibrul rețelelor în timp real. La nivelul producției, dezvoltarea „gemenilor digitali” ai 
centralelor electrice este, de asemenea, binevenită. 

Flexibilitatea și reziliența rețelelor vor proveni, fără îndoială, din interconectarea lor și, în acest 
sens, trebuie continuate eforturile de dezvoltare a acestor interconexiuni energetice. Raportorul 
consideră, de asemenea, că sarcinile viitoarelor centre de coordonare regională, dar și ale 
Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare, sunt esențiale. 

În cele din urmă, tehnologiile digitale și exploatarea datelor pot contribui la o mai bună 
anticipare a cererii de energie. La nivel de clădiri, este în curs de dezvoltare o piață a 
tehnologiilor de gestionare a consumului de energie, iar UE trebuie să joace un rol în înlăturarea 
barierelor din calea acestor activități. Toate aceste inovații trebuie să fie promovate și sprijinite 
mai mult prin intermediul fondurilor UE, întrucât acestea sunt polivalente și reduc 
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vulnerabilitatea sistemelor energetice. 

Asigurarea accesibilității energetice pentru toți consumatorii

Raportorul se angajează să respecte principiul accesibilității, determinat de buna funcționare a 
piețelor și de un preț acceptabil pentru consumatori. În cazul energiei, accesibilitatea implică, 
de asemenea, considerații geografice. UE și statele membre ar trebui să poată garanta accesul 
la o energie mai sustenabilă pentru toți consumatorii, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru 
cele juridice. 

În acest sens, consumatorii trebuie să se implice pe deplin în sistemul energetic, producând ei 
înșiși energie, dar și reducându-și, pe cât posibil, consumul în perioadele de consum maxim. 
Autoconsumul și comunitățile energetice se confruntă în continuare cu obstacole considerabile 
de natură reglementară și financiară, pe care UE le poate elimina. 

Mai general, legislația europeană trebuie actualizată pentru a reflecta noile considerații. 
Revizuirea legislației privind energia electrică și energia din surse regenerabile este o primă 
etapă esențială, însă oportunitățile de autoconsum trebuie să fie accesibile tuturor 
consumatorilor, în special consumatorilor de gaze și consumatorilor industriali.

Provocările sunt cu atât mai importante pentru zonele mai îndepărtate, insulare și 
ultraperiferice, care sunt, de facto, mai puțin conectate la rețele și se confruntă adesea cu prețuri 
mai mari la energie.

Asigurarea competitivității și a poziției de lider a Europei în domeniul tehnologiilor 
energetice curate 

Având în vedere că întreaga lume se confruntă, de aproape un an, cu o criză sanitară și 
economică fără precedent, UE pare a fi în cele din urmă pregătită să discute despre necesitatea 
de a asigura autonomia noastră strategică în lanțurile valorice, care sunt deosebit de importante 
pentru economia noastră. Energia este, în opinia raportorului, prima dintre acestea.

UE are șansa de a beneficia de lideri în domeniul noilor tehnologii energetice. Această poziție 
de lider trebuie menținută, deoarece va fi condiția sine qua non pentru realizarea neutralității 
climatice. Trebuie să dezvoltăm o politică de inovare, de cercetare și de dezvoltare, 
proporțională cu ambițiile noastre energetice. 

Acest lucru se va realiza, în primul rând, prin diferitele instrumente financiare ale UE (fondurile 
structurale și fondurile sectoriale, cum ar fi Orizont Europa, Fondul pentru inovare, programul 
LIFE sau InvestEU). Punerea la dispoziția actorilor economici europeni a unor oportunități de 
finanțare europene face parte din autonomia noastră strategică și le va permite să concureze și 
pe piețele mondiale.

Un alt element esențial pentru asigurarea competitivității actorilor din domeniul energiei în 
cadrul tranziției acestora este exploatarea know-how-ului existent în sectoarele energetice de 
astăzi. În cazul în care anumite activități vor dispărea, trebuie păstrate competențele și know-
how-ul acestora. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru integrarea rețelelor. 

Raportorul le mulțumește tuturor persoanelor care au contribuit la acest document.


