
PA\772026RO.doc PE421.246v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru dezvoltare regională

2009/0010(COD)

2.3.2009

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică 
prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte din domeniul 
energiei
(COM(2009)0035 – C6-0049/2009 - 2009/0010(COD))

Raportoare pentru aviz: Rumiana Jeleva



PE421.246v01-00 2/5 PA\772026RO.doc

RO

PA_Legapp



PA\772026RO.doc 3/5 PE421.246v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

 INTRODUCERE

Propunerea Comisiei Europene vizează două domenii de politică, și anume economia și 
securitatea energetică. Argumentul în favoarea măsurilor urgente reprezintă răspunsul 
Comisiei la solicitarea adresată Consiliului European de a propune o listă de proiecte 
concrete1 care să stimuleze economia europeană, ținând seama atât de necesitatea de a asigura 
un echilibru geografic corespunzător, cât și de posibilitatea de a le pune în aplicare cu 
rapiditate.

Pe fondul crizei financiare și al recesiunii mondiale, Europa se confruntă cu efectele 
fluctuațiilor enorme și de necontrolat ale prețurilor țițeiului, precum și cu întreruperi grave și 
repetate ale aprovizionării cu gaze din Rusia. De asemenea, a fost identificată necesitatea 
clară de a garanta că, în ciuda declinului actual, investițiile în dezvoltarea și exploatarea 
energiei din surse regenerabile vor continua într-un ritm care să corespundă obiectivelor 
propuse.

Astfel, propunerea Comisiei în materie de investiții are la bază trei piloni:

 interconexiunile dintre rețelele de gaze și de energie electrică,

 captarea și stocarea carbonului,

 proiectele privind energia eoliană offshore.

Prin urmare, această propunere stabilește proceduri și metode de acordare de asistență 
financiară pentru a stimula investițiile în crearea unei rețele europene integrate de energie, 
capabile să asigure o mai mare siguranță a aprovizionării cu energie, contribuind, în același 
timp, la îmbunătățirea politicii Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Ideea creării unei rețele de energie interconectate paneuropene nu este nouă. Uniunea 
Europeană finanțează deja proiecte de interes european în domeniul energiei electrice și al 
infrastructurii de transport al gazelor. O mare parte dintr-un bugetul anual de aproximativ 25 
de milioane de euro este utilizată pentru sprijinirea studiilor de fezabilitate. Majoritatea 
proiectelor depășesc granițele naționale sau influențează unele dintre statele membre ale UE.
Această propunere trebuie percepută ca fiind complementară acelui plan și ca integrându-se 
foarte bine în actuală politică energetică a UE.

 SECURITATEA șI DIVERSIFICAREA SURSELOR DE APROVIZIONARE șI CONTROLUL 
EMISIILOR DE CARBON

Controlul emisiilor de carbon și dezvoltarea surselor de energie regenerabile fac obiectul 
principal al tuturor politicilor europene. În cazul în care nu sunt luate măsuri realiste, rapide și 
eficiente la toate nivelurile de guvernanță, Uniunea nu va reuși să își îndeplinească obiectivele 
propuse de reducere a emisiilor de carbon până în 2020 și nici să asigure o poziție competitivă 
dominantă a propriului sector energetic pe piața mondială în momentul în care economia se 

                                               
1 Consiliul European din 11/12 2008.
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redresează. Trecerea în revistă rapidă a modului în care sunt distribuite sursele de energie în 
cadrul Uniunii demonstrează cu claritate faptul că în viitorul apropiat cărbunii și derivații 
acestora vor reprezenta în continuare surse de energie importante pentru producția de energie 
electrică și de oțel. În momentul de față centralele electrice pe bază de cărbune generează 
20% din emisiile de CO2 și industria energetică europeană este decisă să construiască încă 40 
de astfel de centrale în următorii cinci ani1. Dată fiind această probabilitate, tehnologia de 
stocare a carbonului nu reprezintă doar o opțiune posibilă, ci o necesitate. 

Cu siguranță, dezvoltarea tehnologiilor capabile să genereze în mod durabil energie electrică, 
de tipul energiei eoliene și energiei solare trebuie continuată și chiar accelerată, iar proiectele 
identificate ca având cele mai multe șanse să fie implementate cu succes pe termen scurt și 
mediu trebuie încurajate. Cu toate acestea, nu ar fi realist să ne imaginăm că aceste tehnologii 
vor putea acoperi toate necesitățile legate de energie ale Uniunii în termenul limită propus. 
Uniunea trebuie să se folosească de întreaga gamă de tehnologii de producere a energiei. 
Propunerea Comisiei reprezintă un răspuns rapid pentru a răspunde nevoii de adaptare și 
coordonare a politicii energetice la evenimentele neprevăzute din momentul de față.

Condițiile economice și financiare mondiale și locale nu contribuie în niciun fel la sporirea 
investițiilor în cercetarea în domeniul energiei și în proiectele de infrastructură. Cu toate 
acestea, pentru a asigura aprovizionarea cu energie în condiții de siguranță în viitor în cadrul 
Uniunii este necesar un nivel general al rezervelor naționale și posibilitatea de a pune la 
dispoziția anumitor zone sau regiuni aceste resurse în cazul în care acestea se confruntă cu 
probleme în ceea ce privește aprovizionarea sau disponibilitatea. Ținând seama de aceste 
aspecte și pentru a evita deficiențele în materie de energie cu care unele dintre statele membre 
s-au confruntat în mod repetat în ultima vreme, sunt necesare măsuri urgente de susținere a 
investițiilor în interconexiunile energetice. 

Prin urmare, prin luarea acestei inițiative Uniunea accelerează dezvoltarea proiectelor strâns 
legate de securitatea aprovizionării cu energie, contribuind în același timp la crearea și 
menținerea locurilor de muncă într-o industrie foarte specializată și avansată din punct de 
vedere tehnic, vitală tuturor regiunilor Europei.

 GEOPOLITICA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE A UE

Întrucât UE este unul dintre cei mai mari importatori de petrol, gaze și cărbune la nivel 
mondial, aceasta joacă un rol major pe piața internațională a energiei2, dar dependența sa de 
resursele de energie importate va crește în mod exponențial în următorii 20 de ani. Comisia 
Europeană estimează3 că în cazul în care nu sunt luate măsuri, dependența energetică a UE va 
crește de la 20% în anul 2000 la 70% în anul 2030. Furnizorii principali de gaze ai Uniunii 
sunt Rusia, 30%, Algeria, 25% și Norvegia, 25%, preconizându-se că dependența de resursele 
rusești va crește la 80% până în 2030. Din motive istorice și geografice statele membre care 
intrau în trecut în sfera de influență sovietică sunt cele mai vulnerabile la instabilitatea care 
caracterizează modul în care Rusia își respectă termenii contractuali4.
În timp ce precaritatea aprovizionării cu gaze a ținut prima pagină a ziarelor în toată Europa, 
se preconizează că dependența Uniunii de importurile de petrol din Orientul Mijlociu se va 

                                               
1 Sursa: Acțiunile împotriva schimbărilor climatice 
2 Sursa: EurActiv.
3 Cartea verde privind aprovizionarea cu energie, noiembrie 2000
4 vezi impactul asupra Bulgariei, României și Ungariei din iarna anului 2006 și din iarna anului 2009.
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dubla în următorii 20 de ani, iar 66% din necesarul de cărbune al UE va proveni din importuri. 
În mod evident, astfel cum subliniază Comisia Europeană în Cartea Verde privind siguranța 
aprovizionării cu energie în mod durabil și competitiv în Europa, existența a 27 de politici 
energetice naționale diferite în negocierile cu furnizorii de energie externi este nocivă pentru 
economie și argumentul în favoarea unei politici energetice externe comune a devenit din ce 
în ce mai puternic pe fondul climatului financiar și economic excepțional din momentul de 
față.

Având în vedere nivelul cheltuielilor guvernamentale fără precedent cu care s-a confruntat 
economia mondială în ultimele luni, este esențial ca fondurile disponibile să fie orientate cu 
exactitate asupra  proiectelor care au potențialul de a asigura securitatea optimă, atât în ceea 
ce privește nivelul aprovizionării, cât și gradul de durabilitate și reducerea emisiilor de 
carbon.

 ALEGEREA PROIECTELOR șI IMPLICAțIILE BUGETARE

Comisia Europeană afirmă1 că, pentru a avea un impact imediat asupra crizei economice este 
necesar să existe o listă a proiectelor care pot primi imediat asistență financiară. Proiectele 
alese și enumerate de Comisia Europeană și implicările bugetare ale acestora sunt, prin 
definiție, foarte tehnice. În mod evident, Parlamentul poate propune amendamente la lista de 
proiecte dar majoritatea acestora ar viza reintroducerea proiectelor care dintr-un motiv sau 
altul nu au fost selectate nici de Comisie, nici de statele membre. În opinia raportoarei pentru 
aviz, acest lucru ar fi contraproductiv, întrucât rapiditatea este importantă, astfel cum se 
specifică mai sus. Acest lucru este valabil într-o mare măsură și în ceea ce privește sumele 
alocate fiecărui proiect. În lipsa informațiilor de ordin tehnic necesare pentru a evalua cât de 
adecvate sunt sumele propuse este inutil să li se aducă schimbări. 

 CONCLUZII

Având în vedere cele prezentate mai sus și faptul că aceste chestiuni trebuie abordate de 
urgență, precum și beneficiile pe care le-ar aduce economiei europene și în ceea ce privește 
siguranța aprovizionării cu energie și reducerea emisiilor de carbon prin punerea în aplicare 
imediată și rapidă a acestei legislații, raportoarea pentru aviz recomandă adoptarea acestei 
propuneri fără modificări.

*******

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.

                                               
1 Vezi COM(2009)0035, p. 7.


