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Controlarea preţurilor la energie 

Rezoluţia Parlamentului European din 25 septembrie 2008 referitoare la ţinerea sub 

control a prețurilor la energie  

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2005 referitoare la dependența de petrol1 

și Rezoluţia sa din 19 iunie 2008 referitoare la criza din sectorul pescuitului provocată de 

creșterea prețului carburanților2, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 iunie 2008 intitulată „Răspunsul la 

provocarea reprezentată de prețurile petrolului” (COM(2008)0384), 

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European din 19-20 iunie 2008, 

– având în vedere acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor informale ale Consiliului 

ECOFIN din 12-13 septembrie 2008 la Nisa, 

– având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât prețurile la petrol au atins în această vară cel mai înalt nivel din toate timpurile în 

termeni reali, prețurile la alte produse energetice au crescut, de asemenea, iar prețurile 

carburanților pentru consumatori au urmat aceeași tendință ca și prețul petrolului brut; 

întrucât dolarul SUA slab a contribuit la presiunea exercitată asupra prețurilor petrolului; 

B. întrucât, potrivit estimărilor, prețurile petrolului pot rămâne la un nivel ridicat pe termen 

mediu și lung, cu consecințe negative asupra inflației și creșterii economiei UE; 

C. întrucât nivelul ridicat al prețurilor la energie subminează puterea de cumpărare a 

cetățenilor europeni, cele mai afectate fiind gospodăriile cu cele mai mici venituri și 

sectoarele industriale energofage; 

D. întrucât creșterea abruptă a prețurilor la energie este influențată de un ansamblu complex 

de factori: schimbarea structurală a cererii și ofertei de petrol, reducerea numărului și 

dimensiunii câmpurilor petrolifere noi;  creșterea limitată a producției de petrol; factorii 

geopolitici; investiții mai mici pentru dezvoltarea tehnologică; costurile ridicate ale 

investițiilor; lipsa de mână de lucru calificată în principalele țări producătoare; întrucât 

anumite țări au tendința de a-și folosi resursele naturale în scopuri politice; 

E. întrucât, în vederea funcționării eficiente a piețelor de petrol, este important să existe un 

grad mai mare de transparență și fiabilitate a datelor privind stocurile comerciale de petrol 

și ca acestea să se publice mai frecvent; 

F. întrucât criza financiară actuală a determinat investitorii să caute investiții alternative, 

contribuind la creșterea volatilității prețurilor pe termen scurt; 
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G. întrucât economia UE depinde încă în mare măsură de petrolul importat iar noile câmpuri 

petrolifere potențiale se găsesc în special sub formă de „zăcăminte neconvenționale”, ceea 

ce generează costuri mai mari ale investițiilor pentru exploatarea acestora; 

H. întrucât o politică externă europeană comună în domeniul energiei, bazată pe solidaritate 

și diversificarea surselor de aprovizionare, ar crea sinergii care ar asigura securitatea 

aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană și ar spori puterea, capacitatea de a 

acționa pe plan extern și credibilitatea Uniunii Europene ca actor pe scena mondială,  

1. evidențiază faptul că în deceniile următoare, în cazul în care nu se înregistrează o 

modificare concertată, la nivel mondial, a politicii energetice și a consumului de energie, 

cererea de energie va continua să crească; este preocupat de creșterea prețurilor la 

energie, îndeosebi din cauza efectului negativ asupra economiei mondiale și 

consumatorilor, fapt ce împiedică atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona; 

2. subliniază necesitatea adoptării unor măsuri care să permită economiei UE să-și mențină 

competitivitatea și să adapteze la noua situație a prețurilor energiei;  

3. solicită asumarea unui angajament politic hotărât de a adopta măsuri concrete pentru a 

reduce cererea de energie, a promova sursele de energie regenerabile și eficiența 

energetică și a continua diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, reducând 

astfel dependența de combustibilii fosili importați; consideră că această reorientare este 

cea mai bună reacție în fața creșterii prețurilor energiei, pentru a crește stabilitatea 

piețelor financiare și a reduce pe termen lung costurile suportate de consumatori, precum 

și pentru a îndeplini obiectivele Convenției Cadru a ONU privind schimbările climatice și 

legat de aceasta, obiectivele Protocolului de la Kyoto; recunoaște necesitatea ca aceste 

măsuri strategice să fie urmate în mod obligatoriu de alocarea de resurse financiare 

corespunzătoare pentru cercetare și dezvoltare; 

4. consideră că statele membre ar trebui să adopte măsuri pe termen scurt cu scop precis 

pentru a atenua impactul negativ asupra gospodăriilor celor mai sărace; subliniază totuși 

că ar trebui evitate măsurile care duc la creșterea inflației, întrucât acestea pot dăuna 

sustenabilității finanțelor publice și pot fi zădărnicite de creșterea prețului petrolului; 

5. își reafirmă poziția din prima lectură de la 18 iunie 2008 privind propunerea de directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/54/CE privind 

normele comune pentru piaţa internă de energie electrică1 și cea din 9 iulie 2008 privind 

propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor 

naturale2;consideră că Comisia ar trebui să prezinte o comunicare privind abordarea 

problemei sărăciei energetice în Uniunea Europeană; invită statele membre să stabilească 

definiții naționale ale sărăciei energetice și să elaboreze planuri naționale de acțiune 

pentru eradicarea sărăciei energetice; invită Comisia să monitorizeze și să coordoneze 

datele furnizate de statele membre, asigurând, în același timp, respectarea obligațiilor de 

serviciu public și universal; 

6. invită Comisia să garanteze că în Carta europeană a drepturilor consumatorilor de energie, 

care a fost propusă, drepturile consumatorilor sunt stabilite în mod clar; invită autoritățile 
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naționale de reglementare să facă uz de competențele de care dispun pentru a ajuta 

consumatorii; 

7. constată scăderea prețului la petrolul brut la 100 de dolari SUA pe baril din ultimele 

săptămâni, care a stopat tendința de creștere continuă a prețurilor la petrol; constată totuși 

cu îngrijorare că consumatorii continuă să plătească prețuri mai ridicate la energie, fapt ce 

nu reflectă întotdeauna în totalitate tendința descendentă a prețurilor petrolului brut; invită 

Comisia să monitorizeze evoluțiile prețurilor, având în vedere în special modul în care 

creșterile sau scăderile prețurilor afectează consumatorii; 

8. solicită Comisiei să garanteze conformitatea cu normele UE existente în domeniul 

concurenței, punând accent mai ales pe investigarea și combaterea practicilor 

anticoncurențiale din sectoarele petrolului, gazelor și energiei electrice, precum și a celor 

din sectorul rafinării și distribuției la punctele de consum; 

9. invită Comisia să analizeze interdependența dintre prețurile la petrol și la gaz în 

contractele pentru gaze pe termen lung și să prezinte un răspuns politic adecvat; 

10. solicită Consiliului ECOFIN să introducă reduceri de TVA pentru produsele și serviciile 

care economisesc energie; 

11. încurajează măsurile care vin în sprijinul procesului de ajustare a industriilor și serviciilor 

energofage în sensul eficientizării din punct de vedere energetic; solicită totuși Comisiei 

să monitorizeze impactul unor astfel de măsuri și să acționeze în mod corespunzător în 

caz de concurență neloială; 

12. subliniază, în continuare, că sursele de energie regenerabilă, combinate cu măsuri vizând 

conservarea energiei, ca, de exemplu, stimulente pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice a gospodăriilor, reduc dependența Europei de importurile de energie, 

diminuând astfel riscurile politice și economice asociate acestora; 

13. invită Comisia să se asigure că economia de energie, eficiența energetică și energiile 

regenerabile constituie priorități în cadrul elaborării viitoarei politici energetice a UE, în 

special în cadrul celei de a doua analize strategice în domeniul energiei; 

14. consideră că Banca Europeană de Investiţii ar trebui să aibă un rol mai activ în finanțarea 

proiectelor care țin de rentabilitatea energetică, energia regenerabilă și cercetarea și 

dezvoltarea, în special în ceea ce privește întreprinderile mici şi mijlocii; 

15. observă creșterea veniturilor fiscale asociate consumului de energie în anumite state 

membre, datorată recentelor creșteri ale prețurilor la petrol; subliniază importanța unor 

politici fiscale adecvate ca metodă de reducere a dependenței de combustibilii fosili, de 

combatere a schimbărilor climatice și de creare a unor stimulente pentru investițiile în 

eficiența energetică, în energia reutilizabilă și în produsele ecologice; 

16. invită Comisia să prezinte propunerea referitoare la revizuirea Directivei 2003/96/CE a 

Consiliului din 27 octombrie 2003 de restructurare a cadrului comunitar de impozitare a 

produselor energetice şi a electricităţii1 („Directiva privind impozitarea energiei”), după 

examinarea atentă a efectelor pe care măsurile de impozitare le pot avea asupra inflației, 
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asupra noilor investiții și asupra tranziției la o economie a UE cu emisii reduse de carbon 

și eficientă din punct de vedere energetic; 

17. subliniază importanța creșterii transparenței și fiabilității datelor privind piețele petrolului 

și stocurile comerciale de petrol; consideră importantă o mai bună înțelegere a evoluției 

prețului la petrol; solicită o revizuire în timp util a legislației comunitare privind stocurile 

de petrol pentru situații de urgență; 

18. consideră că UE ar trebui să aibă o poziție unitară în politica energetică; reiterează 

importanța unei politici comune a UE în domeniul energiei, precum și angajamentul față 

de Politica Europeană de Vecinătate; este încredințat că în această privință UE ar trebui să 

conducă dialogul pe teme de energie cu cele mai importante țări furnizoare de petrol și 

gaz; salută ideea unui summit între țările consumatoare și cele producătoare de petrol și 

gaz, vizând astfel o stabilitate mai mare a prețurilor petrolului, o mai mare previzibilitate 

a aprovizionării și plata petrolului în euro; 

19. încurajează companiile din UE să fie mai proactive, în special prin efectuarea de noi 

investiții, și să preia poziția de lider în ceea ce privește know-how-ul tehnologic și noile 

competențe tehnice, pentru a rămâne parteneri-cheie ai principalelor țări producătoare de 

petrol; ia act de necesitatea deosebită a investițiilor în dezvoltarea capacităților de rafinare 

și explorare pentru a face față creșterii cererii; 

20. constată că este nevoie de o îmbunătățire a gradului de responsabilitate socială a 

întreprinderilor (RSÎ) din cadrul principalelor companii din domeniul energiei, pentru a 

atrage mai multe investiții din domeniul privat în sectorul energetic, în programele de 

economisire a energiei, precum și în tehnologii alternative și acțiuni de C&D din sectorul 

energetic; 

21. invită statele membre să coordoneze intervențiile politice menite să stopeze creșterile 

prețurilor la energie; solicită Comisiei să efectueze o analiză a celor mai bune măsuri 

politice adoptate de statele membre ca răspuns la provocările impuse de prețul ridicat al 

energiei; 

22. invită Consiliul să ajungă cât mai curând posibil la un acord privind principalele etape 

viitoare către realizarea unei piețe interne a energiei complet liberalizată care va contribui 

la reducerea vulnerabilității UE față de prețurile la energie și la creșterea siguranței 

aprovizionării; în această privință își reafirmă sprijinul puternic față de finalizarea 

procesului de realizare a unei piețe interne a energiei în UE; 

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 


