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1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisară și a promova interesul general european, îndeosebi 

în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? Care va fi 

contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum intenționați să 

puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o perspectivă de gen 

în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? Ce garanții de 

independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum ați proceda 

pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau 

viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul 

Comisiei? 

Activitatea pe care am desfășurat-o în Estonia ca ministru al economiei și infrastructurii, fiind 

responsabilă, de asemenea, cu politica energetică, mi-a oferit numeroase posibilități de a-mi 

demonstra angajamentul față de promovarea interesului european și consolidarea în 

continuare a UE. Sunt mândră că în 2017 am contribuit în mod activ la succesul primei 

președinții estone a Consiliului, participând la definirea priorităților președinției, prezidând 

reuniunile Consiliului și realizând schimburi extinse cu Parlamentul European în cadrul 

negocierilor legislative. Cred că am jucat un rol esențial în facilitarea găsirii unui acord cu 

privire la dosare de mare importanță pentru cetățenii noștri și pentru Uniunea Europeană în 

ansamblul său, în special în ceea ce privește pachetul „Energie curată pentru toți europenii”. 

Prin urmare, consider că am calificările și experiența profesională corespunzătoare pentru a 

îndeplini funcția de comisar european și a aduce o contribuție pozitivă la activitatea Comisiei 

în următorii cinci ani.  

Ceea ce mă motivează este activitatea pe care am desfășurat-o timp de 16 ani ca membră a 

Parlamentului și ministru în țara mea de origine, precum și experiența mea personală, de 

europeană care a crescut într-o țară ce a depus eforturi considerabile pentru a putea deveni 

membru al Uniunii Europene și a beneficiat din plin de aderare.  

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, voi contribui la stabilitatea și la progresele 

Europei prin punerea în aplicare a politicilor și proiectelor Uniunii, astfel cum au fost 

convenite cu Parlamentul European și cu Consiliul. Prioritățile actualei Comisii pe care 

președinta aleasă von der Leyen le-a stabilit în orientările sale politice, prezentate 

Parlamentului European în iulie 2019, vor orienta activitatea mea de membră a colegiului 

responsabilă cu energia.  
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În special, cred cu tărie că Europa are oportunitatea extraordinară de a conduce tranziția către 

o economie și o societate neutre din punct de vedere climatic, acest proces urmând să se afle 

în centrul mandatului noii Comisii. Energia joacă un rol-cheie în această tranziție. Împreună 

cu vicepreședintele executiv desemnat Timmermans și cu ceilalți colegi ai mei, va trebui să 

concepem și să propunem Parlamentului European și Consiliului politici care să îi permită 

Europei să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.  

Mă angajez pe deplin să pun în aplicare orientările politice și voi colabora cu Parlamentul 

European și cu Consiliul pentru a mă asigura că aceste priorități sunt transpuse în acțiuni 

concrete, în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. În activitatea mea de zi cu zi, voi face 

eforturi pentru a construi o Europă care unește, integrează și include. Vom aborda provocările 

legate de climă și energie cu ambiție și curaj, răspunzând nevoilor tuturor cetățenilor, 

indiferent dacă aceștia trăiesc la oraș sau în zone rurale, în est sau în nord, în sud sau în vest. 

Ca membră a primei Comisii Europene conduse de o femeie, voi acorda o atenție deosebită 

promovării unei abordări integratoare a egalității de gen. Acesta este un principiu consacrat la 

articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), conform căruia „în 

toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între 

bărbați și femei”. Președinta aleasă von der Leyen a plasat egalitatea de gen în centrul agendei 

sale și s-a angajat să fie un exemplu de urmat, prin numirea unui număr egal de femei și 

bărbați în colegiul său. Intenționez să aplic același principiu în echipa mea, deci mă voi 

asigura că bărbații și femeile sunt reprezentați în mod egal și în cabinetul meu. Mă angajez, de 

asemenea, să duc mai departe inițiativa „Nicio masă rotundă fără femei”, lansată în februarie 

2019. Integrarea perspectivei de gen implică, de asemenea, necesitatea de a lua în calcul, la 

pregătirea fiecărei noi inițiative, impactul pe care aceasta l-ar putea avea asupra rolului 

femeilor în economie și în societate în general. În domeniul politicii energetice, sunt încă 

multe de făcut în această privință. De exemplu, Parlamentul European a publicat recent un 

studiu care demonstrează că sărăcia energetică afectează mai mult femeile decât bărbații. De 

asemenea, conform unor studii recente, ponderea femeilor în sectorul energetic este, în medie, 

de 22 % în industria mondială a petrolului și gazelor și de 32 % în energia din surse 

regenerabile. Doresc să colaborez cu Parlamentul, cu părțile interesate și cu organizațiile 

societății civile pentru a analiza cum putem schimba acest lucru în viitor. 

Intenționez să îmi îndeplinesc responsabilitățile care îmi revin cu același angajament față de 

serviciul public de care am dat dovadă în cariera mea politică de până acum. Prin urmare, mă 

angajez față de dumneavoastră încă de azi ca, de îndată ce voi fi numită în funcție, să respect 

neabătut obligațiile prevăzute de tratat privind independența, transparența, imparțialitatea și 

disponibilitatea, astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană și la articolul 245 din TFUE, precum și obligația de respectare a 

secretului profesional prevăzută la articolul 339 din TFUE. Voi respecta standardele etice 

prevăzute la aceleași articole și în Codul de conduită al comisarilor. 

În timpul mandatului meu de ministru, situația mea organizațională și financiară a fost 

verificată îndeaproape și am pus la dispoziția Parlamentului European o declarație de interese 

completă. Mă angajez să o actualizez cu promptitudine, dacă vor apărea modificări. Dacă voi 

fi confirmată în funcția de comisar, voi respecta pe deplin litera și spiritul tratatului, în special 

obligația de a acționa în interesul european și fără a accepta nicio instrucțiune de la părți 

externe. Voi respecta și voi onora litera și spiritul Codului de conduită al membrilor Comisiei 

Europene și mă angajez să dau dovadă de cel mai înalt grad de transparență și de etică în 

cadrul activității mele. 
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2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente specifice sunteți 

pregătită să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o cooperare mai 

intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs 

solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau 

procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți aceleași informații și documente 

Parlamentului și Consiliului? 

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, îmi voi asuma întreaga răspundere politică 

pentru activitățile din domeniul meu de competență, astfel cum au fost stabilite în scrisoarea 

de misiune care mi-a fost transmisă de președinta aleasă von der Leyen, la 10 septembrie. 

Acord o importanță deosebită principiului colegialității și voi colabora pe deplin cu ceilalți 

membri ai colegiului. În activitatea mea de zi cu zi, voi aplica metodele de lucru ale noii 

Comisii, pe baza principiilor incluziunii și cooperării loiale între toți membrii colegiului.  

Având în vedere că energia are un rol esențial pentru punerea în aplicare a Pactului ecologic 

european și că multe dintre elementele acestui cadru sunt strâns legate, mă voi implica în 

eforturile de coordonare și cooperare, pentru a asigura politici coerente și bine concepute. În 

special, voi coopera îndeaproape cu vicepreședintele executiv desemnat pentru Pactul 

ecologic european, Frans Timmermans. Voi participa activ în cadrul grupului comisarilor 

prezidat de acesta, care va conduce și va coordona activitatea în acest domeniu. Voi participa, 

de asemenea, la activitatea echipelor de proiect ale comisarilor, înființate pentru a elabora noi 

inițiative specifice. Voi face eforturi pentru a mă asigura că dimensiunea politicii energetice 

este luată în considerare în cadrul discuțiilor din colegiu, inclusiv în ceea ce privește relațiile 

externe, în conformitate cu spiritul unei Comisii geopolitice. Voi acorda o atenție deosebită 

necesității de a menține și de a valorifica pe deplin sinergiile dintre diferitele părți ale 

serviciilor Comisiei care lucrează la dosarele legate de energie, deoarece cred că o abordare 

comună este cea mai bună garanție că vom obține rezultate. 

Intenționez să mă angajez în mod activ în discuții cu părțile interesate externe, inclusiv 

societatea civilă și organizațiile neguvernamentale, și să le ascult punctele de vedere, 

continuând și consolidând, atunci când este posibil, mecanismele și forurile de consultare 

existente în domeniul energiei. De asemenea, voi dialoga cu cetățenii și mă voi asigura că 

Uniunea Europeană și politicile sale sunt mai bine înțelese, în special în țara mea de origine. 

Îmi propun ca până cel târziu la încheierea primei jumătăți a mandatului meu să vizitez fiecare 

stat membru. 

Sunt pe deplin conștientă de importanța egalității de tratament a Parlamentului și a Consiliului 

și de parteneriatul special dintre Parlament și Comisie. Voi acorda o atenție specială asigurării 

faptului că dispozițiile relevante ale acordului-cadru din 2010 dintre cele două instituții sunt 

pe deplin respectate în domeniul de care voi fi responsabilă.  

Ca fost membru al Parlamentului European, consider că dialogul democratic cu această 

instituție este deosebit de important. Mă angajez să dau dovadă de proactivitate în relația cu 

Parlamentul European în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale proceselor 

legislative, inclusiv prin participarea la triloguri, și sunt gata să mă prezint în fața 

Parlamentului European ori de câte ori voi fi invitată. Mă voi asigura că Parlamentul 
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European este informat în mod regulat, în special cu privire la subiectele de actualitate din 

cadrul portofoliului meu. Voi colabora îndeaproape cu comisiile relevante și voi fi activă și 

prezentă în timpul pregătirii rezoluțiilor prin care se solicită Comisiei să legifereze.  

Președinta aleasă Ursula von der Leyen sprijină acordarea unui drept de inițiativă 

Parlamentului European. Ea s-a angajat ca, atunci când Parlamentul adoptă rezoluții cu 

majoritatea membrilor săi, Comisia să răspundă printr-un act legislativ, cu respectarea deplină 

a principiilor proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. Susțin pe deplin 

acest obiectiv și voi colabora strâns cu Parlamentul în fiecare etapă a rezoluțiilor care se 

adoptă în temeiul articolului 225 din TFUE. 

Transparența este o prioritate pentru Comisia din care fac parte. Voi face publice, pe paginile 

de internet aferente portofoliului meu, toate contactele și reuniunile pe care le voi avea cu 

organizații profesionale sau cu persoane care desfășoară activități independente, cu privire la 

orice chestiune legată de elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE, în conformitate cu 

normele aplicabile ale Comisiei. Voi colabora cu Parlamentul într-un spirit de transparență, de 

loialitate, de încredere reciprocă și de cooperare. 

 

3a) Care sunt principalele priorități pe care intenționați să le urmăriți pentru a îndeplini 

toate cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice (securitatea energetică; piața internă a 

energiei; eficiența energetică; decarbonizarea; cercetarea, inovarea și competitivitatea)? 

Uniunea energetică reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea în continuare a politicii 

energetice în cursul mandatului meu, în conformitate cu orientările politice ale președintei 

alese Ursula von der Leyen. Echilibrul just între sustenabilitate, siguranța alimentării și 

accesibilitate pe care aceasta îl asigură va favoriza, la nivelul întregii Uniuni, acceptarea de 

către cetățeni și le va conferi acestora un rol mai activ. Mă voi strădui să mențin acest 

echilibru și voi continua lucrările cu privire la cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, în 

cadrul Pactului ecologic european. Voi face eforturi pentru a mă asigura că decarbonizarea 

sistemului energetic le aduce rezultate tuturor cetățenilor și tuturor regiunilor. Europenii 

trebuie să aibă acces la o energie accesibilă, sigură, fiabilă și curată. 

Prima mea prioritate va fi finalizarea tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, în 

strânsă colaborare cu Parlamentul European și cu statele membre.  

În ultimii ani s-au făcut progrese clare în această privință, care nu ar fi fost posibile fără 

sprijinul Parlamentului European și al statelor membre. Au fost aprobate noi acte legislative, 

inclusiv un cadru favorabil pentru a putea aborda aspectele economice, sociale, de mediu și 

industriale. În acest context, guvernanța uniunii energetice constituie un instrument 

fundamental pentru a ne asigura că planurile naționale privind energia și clima aduc rezultate 

cu privire la toate cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice și mai ales pentru a ne îndeplini 

obiectivele principale în materie de energie regenerabilă și eficiență energetică. Planurile 

naționale, rapoartele intermediare și rapoartele anuale privind stadiul uniunii energetice vor 

sta la baza monitorizării politice din partea Parlamentului European și a Consiliului. Acestea 

vor constitui, de asemenea, o bază pentru schimbul de bune practici la nivelul Uniunii și între 

statele membre și un cadru pentru dialogul cu cetățenii și cu părțile interesate. Trebuie să 

asigurăm în continuare cooperarea regională între statele membre și implicarea strânsă a 

părților interesate și a cetățenilor.  
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Pentru îndeplinirea tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice este necesară punerea 

în aplicare integrală a acquis-ului în domeniul energiei, în special a pachetului „Energie curată 

pentru toți europenii”. În domeniul pieței interne a energiei, noile norme aplicabile piețelor 

angro și cu amănuntul de energie electrică urmăresc să asigure îndeplinirea ambițiilor noastre 

într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor și să le confere consumatorilor un rol 

mai activ. Vor fi necesare în acest sens eforturi atât la nivel național, cât și transnațional. Un 

exemplu important este consolidarea comerțului transfrontalier de energie electrică în 

beneficiul consumatorilor și al favorizării siguranței alimentării. În acest scop, va fi nevoie de 

o monitorizare atentă în ceea ce privește respectarea de către statele membre a dispozițiilor 

incluse în noul Regulament privind energia electrică pentru a maximiza capacitatea liniilor de 

conexiune de care dispune piața.  

Asigurarea unor piețe deschise și competitive în Europa este cea mai eficientă modalitate de a 

dispune de energie cu emisii de CO2 reduse la prețuri abordabile. O bună funcționare a 

piețelor energiei electrice și gazului, bazată pe concurența loială între furnizorii de energie la 

nivel transfrontalier, pe capacitatea de alegere a consumatorilor și pe integrarea energiei din 

surse regenerabile, ne va ajuta să decarbonizăm sectorul energiei și să asigurăm 

competitivitatea și inovarea acestuia. Pentru a oferi mai multe avantaje consumatorilor, 

trebuie să completăm verigile lipsă din cadrul sistemului energetic și să răspundem noilor 

tendințe de pe piețele noastre. 

Încetarea acordării de subvenții care nu sunt necesare centralelor cu combustibil fosil care 

generează cele mai mari emisii de dioxid de carbon, în cadrul unor mecanisme de asigurare a 

capacității, este o altă dispoziție esențială a noului Regulament privind energia, care va 

favoriza tranziția și va trebui monitorizată atent. În contextul legislației privind siguranța 

alimentării, voi monitoriza, de asemenea, punerea în aplicare deplină a dispozițiilor privind 

solidaritatea transfrontalieră.  

Va trebui să iau măsuri în direcția accelerării eforturilor de decarbonizare a sectorului 

energiei. Pachetul privind energia curată oferă deja o bază solidă de acțiune, iar monitorizarea 

de către Comisie a progreselor realizate, în contextul Comunicării privind stadiul actual al 

uniunii energetice, va atrage atenția asupra domeniilor în care sunt necesare acțiuni 

suplimentare, la nivelul Uniunii sau în statele membre. Pe baza acestei monitorizări și având 

în vedere planul cuprinzător care prevede, până în 2021, majorarea în mod responsabil a 

obiectivului UE pentru 2030 la 55 %, voi evalua necesitatea de a revizui legislația din 

domeniul energiei.  

Va fi o prioritate să mă asigur că principiul „eficiența energetică pe primul loc” este aplicat 

fără excepții. Voi examina cum putem să îmbunătățim performanța energetică a clădirilor și 

să mărim rata renovărilor. De asemenea, voi propune inițiative bazate pe noile date solide 

oferite de planurile naționale privind energia și clima și de rapoartele intermediare în acest 

domeniu. În această privință, voi lua și măsuri pentru integrarea inteligentă a sectoarelor 

energiei electrice, construcțiilor, încălzirii și răcirii, transporturilor și industriei.  

Voi examina rolul pe care îl au gazele, inclusiv gazele decarbonizate precum hidrogenul, în 

tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.  

Uniunea energetică ar rămâne incompletă în absența unor noi progrese în materie de 

cercetare, inovare și competitivitate. În aceste domenii, va fi important să ne coordonăm mai 

bine politicile cu cele ale statelor membre, pentru a ne asigura că tehnologiile curate precum 

stocarea, hidrogenul și bateriile sunt dezvoltate în continuare și susțin competitivitatea 
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Europei prin menținerea în Uniune a unor părți importante ale lanțului valoric. Împreună cu 

alți membri ai colegiului, voi examina cum putem să ne asigurăm că Uniunea joacă un rol de 

lider în domeniul cercetării și inovării, pentru a sprijini tranziția către energia curată. Voi 

continua să explorez potențialul Planului strategic european privind tehnologiile energetice.  

Dincolo de aceste priorități, trebuie să valorificăm avantajele uniunii energetice la nivel 

internațional, punând în aplicare tranziția către o energie curată în conformitate cu Acordul de 

la Paris, încurajând celelalte țări cu emisii importante să-și fixeze obiective mai ambițioase și 

oferind oportunități pentru investițiile europene în domeniul energiei în țări terțe. Pentru a 

garanta securitatea energetică a Uniunii va trebui să consolidăm și mai mult dimensiunea 

externă a uniunii energetice. În acest context, voi examina, de asemenea, modul în care 

sursele de alimentare cu gaze naturale pot fi diversificate la prețuri competitive, în special prin 

utilizarea potențialului gazelor naturale lichefiate. 

 

3b) Care sunt inițiativele legislative și nelegislative specifice, inclusiv instrumentele 

financiare, pe care aveți de gând să le propuneți în cadrul mandatului dumneavoastră și 

în special ca parte a „Pactului ecologic european”, care ar trebui să fie prezentat în 

primele 100 de zile ale noii Comisii? Care ar fi conținutul principal și calendarul acestor 

inițiative?  

Voi contribui la activitatea grupului comisarilor cu responsabilități care intră în sfera Pactului 

ecologic european, coordonat de vicepreședintele pentru Pactul ecologic european, și voi 

colabora cu colegii relevanți.  

Având în vedere că producția de energie este responsabilă pentru circa 75 % din emisiile de 

gaze cu efect de seră ale UE, politica energetică va juca un rol central pentru îndeplinirea 

obiectivelor climatice, care reprezintă o parte esențială a Pactului ecologic european. Pactul 

va oferi cadrul general pentru aplicarea politicilor în materie de climă și energie în anii 

următori. Rolul meu va fi să garantez că tranziția către decarbonizarea sectorului energetic 

permite îndeplinirea obiectivului de atingere a neutralității climatice, asigurând în același timp 

siguranța alimentării și prețuri abordabile. Politicile în domeniul climei și energiei pot 

îmbunătăți, de asemenea, amprenta ecologică a cererii și ofertei de energie, de exemplu prin 

îmbunătățirea calității aerului.  

În primul rând, în primele 100 de zile de activitate a noii Comisii, aceasta va trebui să 

stabilească o foaie de parcurs pentru a asigura neutralitatea climatică până în 2050. Elementul 

central al foii de parcurs va fi un act legislativ privind clima care să consacre în legislația UE 

obiectivul neutralității climatice până în 2050. Acesta va fi susținut de o propunere legislativă 

privind Fondul pentru o tranziție echitabilă. Voi contribui activ la elaborarea acestor 

propuneri, sub conducerea și coordonarea vicepreședintelui executiv desemnat Frans 

Timmermans. 

Consider că este deosebit de important să ne asigurăm că tranziția către neutralitatea climatică 

va fi echitabilă pentru toți. Nu toate statele membre și regiunile pornesc din același punct și nu 

toate vor fi afectate în aceeași măsură. Tranziția va fi mai dificilă și mai costisitoare pentru 

cele în care cărbunele sau industriile cu emisii mari ocupă un loc important, precum și pentru 

insulele care vor trebui să renunțe la combustibilii fosili pentru alimentarea cu energie 

electrică.  
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Tranziția trebuie realizată de așa manieră încât nimeni să nu rămână în urmă. Aceasta este o 

condiție necesară și pentru a construi un consens mai larg cu privire la obiectivul neutralității 

climatice. Prin urmare, obiectivul Fondului pentru o tranziție echitabilă va fi de a ajuta 

regiunile cele mai afectate să elaboreze strategii de restructurare, prin finanțarea proiectelor 

axate pe facilitarea trecerii la tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon și pe atenuarea 

impactului social și economic al tranziției. 

De asemenea, președinta aleasă intenționează să prezinte un plan cuprinzător privind o 

majorare responsabilă a obiectivului Uniunii Europene pentru 2030 la 50 % și posibil la 55 %. 

Acest plan are o relevanță directă pentru sectorul energetic și pentru politicile noastre.  

Creșterea nivelului de ambiție va impune probabil investiții mai mari, fiind necesare creșterea 

ponderii energiilor din surse regenerabile în mixul energetic și eforturi sporite de îmbunătățire 

a eficienței energetice. Prin urmare, va trebui să evaluăm necesitatea revizuirii legislației 

pentru a ține seama de noul nivel de ambiție instituit de Pactul ecologic european, pe baza 

unei evaluări riguroase a impactului. Voi invita serviciile din subordinea mea să lanseze un 

proces solid de evaluare a impactului, inclusiv prin examinarea versiunii finale a planurilor 

naționale privind energia și clima și a nivelului de ambiție al acestora, în special în ceea ce 

privește obiectivele actuale pentru 2030 în materie de surse regenerabile de energie și 

eficiență energetică.  

În paralel, voi face eforturi pentru a asigura punerea în aplicare deplină a pachetului privind 

energia. În prima jumătate a mandatului viitoarei Comisii, voi efectua un „tur al capitalelor” și 

voi purta dialoguri privind implementarea cu statele membre, pentru a identifica și a face 

schimb de cele mai bune practici bazate, printre altele, pe temele principale ale tranziției 

energetice identificate în versiunile finale ale planurilor naționale privind energia și clima. 

După instituirea acestor elemente esențiale, voi prezenta, în cursul mandatului meu, inițiative 

suplimentare care să contribuie la îndeplinirea Pactului ecologic european. În special, consider 

că integrarea și buna funcționare a piețelor și eficiența energetică vor fi determinante pentru a 

promova neutralitatea climatică, astfel cum am indicat în răspunsul la întrebarea 3a. 

De asemenea, voi colabora cu colegii mei pentru a mă asigura că Planul de investiții pentru o 

Europă durabilă și Strategia pentru finanțarea ecologică promovează tranziția într-un mod 

coerent cu necesitățile sectorului energetic. Pe baza lecțiilor învățate în contextul inițiativei 

Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente și al altor instrumente de promovare a eficienței 

energetice (Fondul european pentru eficiență energetică, Instrumentul de finanțare privată 

pentru eficiența energetică), voi contribui la punerea în aplicare a unor noi instrumente 

financiare pe perioada următorului cadru financiar multianual, în special prin intermediul 

InvestEU. De asemenea, noile instrumente financiare vor trebui să acorde atenție IMM-urilor 

și să faciliteze accesul pe piață al societăților de servicii energetice. 

Promovarea unei integrări inteligente a sectoarelor energiei electrice, construcțiilor, încălzirii 

și răcirii, transporturilor și industriei poate accelera trecerea la surse de energie curată la 

nivelul întregii economii. Pentru a valorifica acest potențial, voi sprijini integrarea inteligentă 

a sectoarelor energiei electrice, încălzirii, transporturilor și industriei.  

Mă angajez să colaborez strâns cu statele membre pentru a asigura un nivel adecvat al 

capacității de producție, inclusiv în contextul unor grupuri la nivel înalt care să promoveze 

cooperarea regională, pe baza planurilor naționale privind energia și clima. Voi promova activ 
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sinergiile dintre diferitele grupuri de cooperare regională, în vederea îndeplinirii obiectivelor 

generale ale Pactului ecologic european.  

Nivelul mai mare de ambiție privind reducerea emisiilor până în 2030 va implica și 

accelerarea finalizării și modernizării rețelelor energetice.  

Împreună cu alți membri ai colegiului, voi lucra la Planul de acțiune privind economia 

circulară, în special în ceea ce privește aspectele legate de sectorul construcțiilor și de 

tehnologiile strategice din domeniul energiei curate, inclusiv de proiectarea ecologică și 

etichetarea energetică. 

Așa cum am menționat mai sus, voi evalua ce rol pot avea gazele în ceea ce privește tranziția 

către o economie neutră din punct de vedere al carbonului și siguranța alimentării, precum și 

în ce mod putem asigura buna funcționare a pieței gazelor, în beneficiul tuturor, în special al 

consumatorilor.  

Protejarea consumatorilor vulnerabili și remedierea sărăciei energetice vor constitui domenii 

prioritare pe toată durata mandatului meu. Aceste obiective sunt strâns legate de asigurarea 

unei economii în serviciul cetățenilor, precum și de angajamentul de a combate sărăcia și de a 

pune integral în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale.  

Va fi necesar să acordăm o atenție specială competitivității sectorului tehnologiilor cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, în special în contextul strategiei pe termen lung privind viitorul 

industrial al Europei. Voi promova dimensiunea internațională a Pactului ecologic printr-o 

politică diplomatică solidă în domeniul energiei și al climei. În mod special, voi purta 

dialoguri bilaterale privind energia cu țările cu emisii importante și voi promova adoptarea de 

către țările terțe a tehnologiilor energetice curate dezvoltate sub coordonarea UE. 

 

3c) Cum veți aplica în mod concret principiul „One In, One Out” în legătură cu orice 

propuneri legislative referitoare la uniunea energetică?  

Comisia va elabora un nou instrument pentru a asigura respectarea principiului „One In, One 

Out”. Fiecare propunere legislativă nouă care va crea o povară suplimentară ar trebui să 

scutească persoanele și întreprinderile de o povară existentă echivalentă la nivelul UE în 

același domeniu de politică. Acest principiu va fi aplicat în întregul domeniu de politică, și nu 

al fiecărui act legislativ care impune poveri noi. Astfel, obiectivele generale de politică vor fi 

realizate în mod eficient, cu impunerea unor poveri minime, iar Comisia va dispune 

întotdeauna de marjă de manevră pentru a acționa atunci când este necesar. Mă voi asigura că 

acest principiu devine o componentă-cheie a agendei energetice. 

În acest sens, s-au luat deja unele măsuri în ceea ce privește Regulamentul privind guvernanța 

uniunii energetice și acțiunile climatice. În special, planurile naționale privind energia și clima 

au contribuit la integrarea și raționalizarea majorității cerințelor actuale în materie de 

planificare energetică și climatică ale statelor membre, precum și a obligațiilor de 

monitorizare ale Comisiei, reducând astfel sarcinile administrative disproporționate. 

Un domeniu concret de reducere a sarcinilor administrative este acela al obligațiilor de 

raportare în domeniul energiei și al climei. Așa cum demonstrează exemplul recent al 

Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice, vom continua să urmărim 

raționalizarea obligațiilor de raportare care decurg din legislația UE în domeniul energiei, al 
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climei și în alte domenii de politică legate de uniunea energetică, pentru a realiza o 

simplificare și mai mare. De asemenea, Comisia va colabora cu statele membre pentru a se 

asigura că acestea nu vor adăuga sarcini administrative inutile atunci când transpun pachetul 

„Energie curată pentru toți europenii”.  

În conformitate cu exemplele de mai sus, voi considera principiul „One In, One Out” drept 

principiu director pentru toate noile propuneri legislative legate de uniunea energetică, pentru 

a asigura o mai bună integrare a politicilor energetice și coerența globală a acquis-ului în 

domeniul energiei. Propunerile noastre vor fi bazate pe dovezi, vor face obiectul unor ample 

consultări și al unei evaluări a impactului și vor fi analizate de către Comitetul independent de 

analiză a reglementării. De asemenea, acestea vor respecta principiile proporționalității și 

subsidiarității și vor demonstra fără echivoc avantajele acțiunii la nivel european. 

 

3d) În plus, cum veți asigura punerea în aplicare deplină și efectivă a legislației existente 

în domeniul energiei, în special pachetul „Energie curată pentru toți europenii”? Ce 

metode și măsuri concrete veți aplica, pentru a asigura punerea în aplicare și asigurarea 

respectării acquis-ului UE de către statele membre? 

Punerea în aplicare deplină și corectă a întregului acquis din domeniul energiei este esențială 

pentru succesul uniunii energetice și al Pactului ecologic european. Comisia, în calitate de 

gardian al tratatelor, are sarcina de a monitoriza punerea în aplicare completă și corectă. Mă 

angajez să ofer în permanență sprijin și orientări pentru statele membre cu privire la punerea 

în aplicare a întregului acquis din domeniul energiei și, dacă este necesar, să iau măsuri de 

asigurare a conformității, inclusiv prin lansarea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor, pentru a mă asigura că statele membre pun în aplicare integral legislația din 

domeniul energiei și respectă legislația UE. 

Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” și pachetul privind securitatea energetică 

cuprind diferite directive și regulamente care au intrat de curând în vigoare. Punerea în 

aplicare a acestui pachet legislativ ar trebui să permită valorificarea sinergiilor potențiale 

dintre politica energetică și politica privind clima, într-un spirit de cooperare cu statele 

membre; să favorizeze utilizarea eficientă din punctul de vedere al costurilor a surselor 

regenerabile de energie, promovând în același timp un rol activ pentru consumatori, precum și 

să impulsioneze eforturile de reducere a consumului de energie și a importurilor de gaze și de 

creare de noi locuri de muncă. Noile norme privind piețele angro și cu amănuntul sunt 

adecvate pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor noastre într-un mod eficient din punctul de 

vedere al costurilor, permițându-le, în același timp, consumatorilor să joace un rol mai activ. 

Guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice prin intermediul planurilor naționale 

integrate privind energia și clima constituie un instrument cuprinzător pentru direcționarea și 

monitorizarea tranziției și pentru valorificarea sinergiilor dintre politica energetică și politica 

privind clima, într-un spirit de cooperare cu statele membre. Securitatea energetică a fost 

consolidată și prin alte inițiative legislative, precum Regulamentul privind siguranța furnizării 

de gaze și Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri. 

Dacă regulamentele sunt direct aplicabile în statele membre de la data intrării lor în vigoare, 

în schimb directivele trebuie transpuse de statele membre în dreptul național, până la termenul 

stabilit. Având în vedere relevanța pachetului privind energia curată, Comisia a acordat 

asistență statelor membre încă de la intrarea sa în vigoare, pentru a asigura punerea în aplicare 

optimă a acestuia înainte de expirarea perioadei de transpunere. Atât eu, cât și serviciile din 

subordinea mea vom continua schimburile sistematice cu statele membre pentru a promova 
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bunele practici de punere în aplicare a planurilor naționale privind energia și clima și pentru a 

asigura transpunerea temeinică a legislației în aceste domenii.  

Voi oferi sprijin statelor membre prin acțiuni concertate, reuniuni regulate, orientări privind 

punerea în aplicare și printr-un dialog constant, atât la nivel politic, cât și tehnic. În special 

pentru Regulamentul privind guvernanța, care reprezintă o parte esențială a acestui pachet 

întrucât urmărește să asigure realizarea obiectivelor pentru 2030, voi încuraja serviciile din 

subordinea mea să continue întâlnirile cu statele membre în cadrul unui grup de lucru tehnic. 

Am utilizat această abordare pentru a susține statele membre în pregătirea planurilor și o vom 

utiliza în continuare pentru a urmări îndeaproape punerea în aplicare a planurilor. Astfel, 

statele membre pot face schimb de cele mai bune practici și pot obține orientări detaliate din 

partea Comisiei cu privire la toate dispozițiile regulamentului.  

Cu ocazia vizitelor pe care le voi efectua în toate capitalele UE, mă voi asigura că acquis-ul 

din domeniul energiei este pus efectiv în aplicare și voi promova bunele practici legate de 

punerea în aplicare a planurilor naționale privind energia și clima, prin instrumente eficiente 

de politică și printr-o abordare integrată la nivelul întregului sistem energetic. 

Voi menține un dialog strâns cu statele membre pe baza planurilor naționale privind energia și 

clima, precum și a rapoartelor periodice privind stadiul uniunii energetice. Voi monitoriza 

îndeaproape progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor pentru 2030 și 

voi prezenta în mod regulat rapoarte în acest sens Parlamentului European și Consiliului. 

 

3e) Cum veți asigura atingerea obiectivelor pentru 2030 privind eficiența energetică, 

energia din surse regenerabile și interconectarea rețelelor de energie electrică? 

Principiile-cheie care vor asigura îndeplinirea obiectivelor Uniunii pentru 2030 sunt 

asigurarea unui nivel de ambiție adecvat și a realizării obiectivelor stabilite, explorarea 

sinergiilor dintre diferitele politici și cooperarea strânsă cu statele membre în privința punerii 

în aplicare a politicilor noastre. Guvernanța uniunii energetice și a acțiunii climatice stabilește 

modul în care aceste principii trebuie puse în practică, printr-un proces de planificare, punere 

în aplicare și monitorizare a transformării sectorului energetic și a economiei în general. 

Scopul acestui proces este de a stabili țintele, politicile și măsurile adecvate pentru ca Uniunea 

să îndeplinească obiectivele aferente tuturor celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, în 

special obiectivele privind energia și clima pentru 2030. Atât Parlamentul, cât și Consiliul au 

un rol clar în monitorizarea politică a acestor obiective.  

Planurile naționale privind energia și clima, care sunt un element-cheie al procesului de 

guvernanță, reprezintă o ocazie fără precedent de a explora mai bine împreună sinergiile 

dintre domeniile de politică și să adoptăm o veritabilă abordare „la nivelul întregii 

administrații/la nivelul întregii societăți”. În special în ceea ce privește obiectivele pentru 

2030 privind eficiența energetică, energia din surse regenerabile și interconectarea rețelelor de 

energie electrică, sinergiile sunt clare. Cu cât vom consuma mai puțină energie, cu atât va fi 

nevoie să se instaleze mai puține capacități de producție. Cu cât piețele energiei electrice vor 

fi mai interconectate și mai competitive, cu atât mai bine vom reuși să exploatăm energia din 

surse regenerabile în întreaga Uniune și să ne asigurăm că avantajele acesteia ajung la 

consumatori. Prin urmare, mă angajez fără rezerve să aplic în continuare abordarea „la nivelul 

întregii administrații”, împreună cu statele membre, în vederea îndeplinirii obiectivelor 

Uniunii pentru 2030.  
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Proiectele de planuri naționale privind energia și clima ale statelor membre prezintă strategia 

pe care acestea o vor aplica pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor UE pentru 2030 și 

la alte dimensiuni ale uniunii energetice. Proiectele de planuri naționale indică anumite 

decalaje importante în ceea ce privește nivelul de ambiție pentru 2030 în vederea îndeplinirii 

obiectivului Uniunii privind sursele regenerabile de energie. De asemenea, în unele cazuri 

statele membre nu au abordat în mod corespunzător obiectivul de interconectare pentru 2030. 

Pe baza acestei evaluări, Comisia le-a recomandat statelor membre să își mărească nivelul de 

ambiție pentru a îndeplini obiectivele pentru 2030 într-un spirit de solidaritate. 

În lunile rămase până la sfârșitul anului, voi face tot posibilul pentru a sprijini eforturile 

depuse de Președinția Consiliului și de statele membre în vederea eliminării decalajului dintre 

contribuțiile naționale și obiectivele minime ale Uniunii pentru 2030. Eliminarea decalajelor 

privind nivelul de ambiție din domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței 

energetice ar determina, de asemenea, o reducere suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de 

seră și ar contribui la atingerea obiectivelor naționale obligatorii de reducere a emisiilor 

pentru sectoarele din afara sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii. Dacă 

evaluarea versiunilor finale ale planurilor naționale privind energia și clima va confirma 

menținerea decalajului, precum și absența unor politici și măsuri care să favorizeze creșterea 

nivelurilor naționale de ambiție, voi avea în vedere luarea de măsuri pentru eliminarea 

decalajelor.  

Având în vedere prioritățile Pactului ecologic european propuse de președinta aleasă, statele 

membre ar trebui, de asemenea, să examineze în ce mod pot exploata mai bine potențialul 

național nevalorificat.  

În paralel, voi monitoriza realizarea obiectivelor privind energia pentru 2020, care reprezintă 

o etapă esențială în drumul nostru către 2030. Uniunea este în urmă în ceea ce privește 

îndeplinirea obiectivului pentru 2020 de îmbunătățire a eficienței energetice cu 20 %. Suntem 

însă pe drumul cel bun în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului Uniunii pentru 2020 

privind energia din surse regenerabile, iar statelor membre li se va cere cel puțin să mențină 

obiectivul lor național privind energia din surse regenerabile și în perioada de după 2020. 

Pentru a putea învăța din politicile noastre care sprijină aceste obiective, le voi solicita 

serviciilor din subordinea mea efectuarea rapidă a unei evaluări ex post a politicilor și 

măsurilor care au contribuit la îndeplinirea obiectivelor pentru 2020 privind eficiența 

energetică și energia din surse regenerabile. Această evaluare va servi drept bază pentru 

dialogul cu statele membre privind modalitățile de îmbunătățire a rezultatelor în privința 

obiectivelor pentru 2030 și măsurile complementare pentru a elimina potențialele lacune în 

ceea ce privește atingerea acestor obiective, evaluarea de către Comisie a progreselor 

înregistrate, rapoartele privind stadiul uniunii energetice și dialogurile cu investitorii cu 

privire la finanțarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor pentru 2030. Instrumentele 

disponibile pentru următorul cadru financiar multianual vor sprijini realizarea obiectivelor 

pentru 2030. 

 

4a) Ce inițiative concrete aveți în vedere în domeniul energiei, în special în ceea ce 

privește obiectivele pentru 2030 privind eficiența energetică și energia din surse 

regenerabile, pentru a îndepliniți obiectivele ambițioase stabilite în orientările politice 

pentru următoarea Comisie Europeană de reducere a emisiilor cu cel puțin 50 % până 

în 2030 și de creștere a obiectivului Uniunii pentru 2030 la 55 % în mod responsabil?  
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Obiectivul actual pentru 2030 este de a reduce emisiile cu cel puțin 40 %, iar întreaga 

legislație privind îndeplinirea acestui obiectiv este deja în vigoare. Punerea în aplicare 

integrală a legislației relevante, cum ar fi Directiva privind eficiența energetică, Directiva 

privind performanța energetică a clădirilor, Directiva privind energia din surse regenerabile, 

Regulamentul privind partajarea eforturilor și Directiva privind sistemul de comercializare a 

certificatelor de emisii, ar trebui să ducă la reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 

UE-28 cu aproximativ 45 % până în 2030.  

Pentru a îndeplini obiectivul de reducere a emisiilor cu cel puțin 50 % până în 2030, prevăzut 

în orientările politice, este esențial să se asigure în primul rând aplicarea deplină a cadrului 

existent prevăzut de pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, inclusiv prin adoptarea 

actelor terțiare necesare.  

Statele membre își vor finaliza planurile naționale privind energia și clima până la sfârșitul 

acestui an. Comisia Europeană este hotărâtă să se asigure că planurile vor fi finalizate. 

Trebuie să ne unim forțele pentru a valorifica la maximum sinergiile existente, inclusiv la 

nivel regional. De asemenea, mă angajez ferm să evaluez nivelul de ambiție al versiunilor 

finale ale planurilor naționale privind energia și clima.  

Putem încuraja încă de pe acum statele membre să își mărească nivelul de ambiție referitor la 

eficiența energetică și energia din surse regenerabile. Obiectivele stabilite recent pentru 2030 

în ceea ce privește eficiența energetică și energia din surse regenerabile sunt obiective minime 

(cel puțin 32,5 % și, respectiv, cel puțin 32 %). În comunicarea „Uniți în realizarea uniunii 

energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o 

energie curată” și în recomandările aferente adresate statelor membre, Comisia a oferit 

orientări pentru finalizarea planurilor naționale privind energia și clima. Statelor membre li s-

a cerut să își sporească nivelul de ambiție și indice clar ce politici intenționează să aplice 

pentru a-și atinge obiectivele.  

În ciuda tuturor acestor eforturi, ar putea fi necesar să fim mai ambițioși în ceea ce privește 

obiectivele UE pentru 2030. Doresc ca serviciile aflate sub responsabilitatea mea să analizeze 

dacă mărirea nivelului de ambiție privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 

puțin 50 %, în perspectiva majorării în mod responsabil a obiectivului UE pentru 2030 la 

55 %, ar putea implica revizuirea legislației din domeniul energiei. În acest scop, vom efectua 

o evaluare cuprinzătoare a impactului economic, social și de mediu și o consultare amplă a 

părților interesate, asigurându-ne că statele membre sunt implicate pe deplin.  

Obiectivele mai ambițioase pe care le-am putea stabili vor trebui îndeplinite prin eforturile 

comune ale sectorului energetic și ale altor sectoare ale economiei. Sectorul energetic poate 

sprijini decarbonizarea în unele dintre aceste alte sectoare, în special prin soluțiile energetice 

nepoluante.  

Inițiativele de facilitare a integrării inteligente a sectoarelor energiei electrice, construcțiilor, 

încălzirii și răcirii, transporturilor și industriei (denumită, de asemenea, integrare sectorială și 

interconectare a sectoarelor) ar contribui la accelerarea tranziției către o energie curată și a 

decarbonizării economiei europene. În același timp, dacă vom dispune de rețele energetice 

mai inteligente, descentralizate, digitalizate și mai deschise, vom fi în măsură să oferim noi 

servicii energetice durabile destinate unor consumatori cu un rol mai activ. În sens mai larg, 

inițiativele menționate în răspunsul la alte întrebări vor contribui, de asemenea, la realizarea 

obiectivului pe termen lung privind neutralitatea climatică. 
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4b) Cum vă veți asigura că Europa respectă principiul „eficiența energetică înainte de 

toate” la toate nivelurile, astfel cum se menționează în scrisoarea dumneavoastră de 

misiune? 

Principiul „eficiența energetică înainte de toate” este acum consacrat de acquis-ul nostru din 

domeniul energiei. Acum va trebui să ne axăm pe punerea în aplicare. Președinta aleasă a 

indicat, în scrisoarea de misiune, că va trebui să mă asigur că principiul „eficiența energetică 

înainte de toate” este respectat în Europa la toate nivelurile. Întregul sistem energetic va trebui 

să contribuie la obiectivul UE de a deveni prima economie neutră din punct de vedere 

climatic, iar principiul „eficiența energetică pe primul loc” va fi decisiv în sprijinirea acestor 

eforturi.  

În acest context, doresc să analizez modul în care Europa poate îmbunătăți semnificativ 

performanța energetică a clădirilor și poate mări ratele de renovare. Pentru reducerea cererii 

de energie și a emisiilor în acest sector, este esențial să intensificăm considerabil ratele de 

renovare.  

Serviciile aflate sub responsabilitatea mea vor analiza, de asemenea, modul optim de aplicare 

a principiului „eficiența energetică pe primul loc” în contextul viitoarelor decizii de investiții 

în infrastructura energetică, precum și modul în care acesta ar putea contribui la piața internă 

a energiei și la abordarea aspectelor legate de securitatea aprovizionării.  

Este la fel de important să examineze atent cererea de energie, deoarece eficiența energetică ar 

putea constitui o soluție mai ușor de pus în aplicare și mai eficientă din punctul de vedere al 

costurilor, cu beneficii suplimentare în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea cetățenilor 

europeni. Prin urmare, trebuie realizată o analiză corespunzătoare a sistemului energetic și a 

măsurilor de moderare a cererii, ori de câte ori acestea sunt cele mai eficiente din punct de 

vedere al costurilor. 

Pentru aceasta, sunt necesare o bază analitică solidă și o evaluare adecvată a potențialului de 

economii de energie, astfel încât eficiența energetică să poată fi considerată o opțiune 

realizabilă din punct de vedere tehnic. Avem nevoie de mai multe date, în special privind 

parcul imobiliar al UE, precum și de criterii de referință pentru a identifica tehnologiile, 

produsele și serviciile eficiente din punct de vedere energetic. Voi sprijini eforturile continue 

depuse de serviciile din subordinea mea pentru a colecta și face cunoscute aceste informații. 

În fine, doresc să pun în continuare accentul pe beneficiile mai ample ale eficienței energetice, 

în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, sănătatea și îmbunătățirea nivelului de confort. 

Comportamentul eficient din punct de vedere energetic trebuie să facă parte din tranziția către 

conștientizarea de către consumatori și întreprinderi a impactului lor asupra mediului și a 

climei. 

 

4c) Ce eforturi veți depune pentru a asigura atingerea obiectivului privind neutralitatea 

climatică până în 2050, fără a aduce atingere dreptului fiecărui stat membru de a-și 

stabili propriul mix energetic? 

Definirea mixului energetic este un drept suveran al statelor membre, iar teritoriul UE este 

caracterizat de o varietate de mixuri. Această flexibilitate și varietate a opțiunilor este clar 

reflectată de diversitatea care caracterizează planurile naționale de acțiune în domeniul 

energiei regenerabile și al eficienței energetice pentru 2020 ale statelor membre, precum și 

planurile naționale privind energia și clima pentru 2030.  
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Strategia pe termen lung a analizat opțiunile existente pentru trecerea sistemului energetic la 

zero emisii nete de gaze cu efect de seră. Această analiză arată că, având în vedere marea 

varietate în ceea ce privește căile de urmat, tehnologiile și tipurile de combustibil între care 

pot alege statele membre, acestea pot determina propriul mix energetic în vederea 

decarbonizării și a realizării tranziției energetice.  

Planificarea din timp în vederea atingerii neutralității climatice până în 2050 le va permite 

statelor membre, întreprinderilor și cetățenilor să aleagă căile de urmat și să le adapteze în 

funcție de circumstanțele naționale, de structura industrială, de resursele disponibile sau de 

preferințele consumatorilor. Chiar și în domeniile în care decarbonizarea totală este dificilă 

sau prea costisitoare, emisiile rămase pot fi contrabalansate prin intermediul absorbanților de 

carbon și al captării și stocării dioxidului de carbon. 

În cooperarea cu statele membre pentru dezvoltarea Pactului ecologic european și pentru 

punerea în aplicare a pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, a planurilor naționale 

privind energia și clima și a strategiilor pe termen lung, voi ține seama în mod corespunzător 

de particularitățile naționale. Statele membre vor putea să își elaboreze propriile căi de urmat 

eficiente din punct de vedere al costurilor, pentru a îndeplini obiectivul zero net al UE.  

4d) Ce măsuri preconizați pentru a veni în sprijinul celor mai afectați și mai expuși la 

tranziția către un sistem energetic mai curat și mai eficient? Ce măsuri concrete veți lua 

pentru a sprijini regiunile aflate în tranziție cu o intensitate ridicată a carbonului și 

cărbunelui? În acest context, cum intenționați să vă armonizați activitățile cu alte 

portofolii? Ce veți face pentru a garanta că industriile mari consumatoare de energie, 

cum ar fi industria siderurgică, nu se vor mai baza pe combustibili fosili în viitor?  

Ca parte a contribuției mele la Pactul ecologic european, mă voi asigura că comunitățile cele 

mai afectate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon din regiunile 

industriale, carbonifere sau mari generatoare de emisii de dioxid de carbon, precum și insulele 

energetice beneficiază de un sprijin specific. Sub coordonarea vicepreședintelui executiv 

desemnat Timmermans, voi contribui la elaborarea și punerea în aplicare a unui Fond pentru o 

tranziție echitabilă, care va fi prezentat de comisara desemnată Elisa Ferreira, al cărui scop va 

fi abordarea impactului distributiv și geografic al tranziției către neutralitatea climatică.  

În regiunile carbonifere sau cu emisii ridicate de dioxid de carbon și în insulele energetice 

vom putea realiza o tranziție echitabilă numai dacă vom utiliza toate posibilitățile de finanțare 

și instrumentele de sprijin disponibile la nivel regional, național și european. În acest scop, voi 

colabora strâns cu ceilalți comisari, în special cu comisarul desemnat pentru politica de 

coeziune și reforme, sub îndrumarea vicepreședintelui executiv desemnat responsabil cu 

Pactul ecologic european. 

Aș dori să subliniez, de asemenea, importanța combaterii sărăciei energetice, fenomen care 

afectează în prezent 50 de milioane de europeni. Este necesar să punem în aplicare rapid 

legislația privind energia curată pentru toți europenii, în special Regulamentul privind 

guvernanța și Directiva privind energia electrică. Voi colabora cu statele membre pentru a mă 

asigura că acestea iau măsuri eficace și că acordă prioritatea necesară problemei sărăciei 

energetice atunci când elaborează și pun în aplicare planurile naționale privind energia și 

clima. Ca exemplu pozitiv, patru țări au inclus deja în sistemele lor de obligații în materie de 

eficiență energetică obiective clare privind abordarea acestei probleme. În mod similar, mă 

voi asigura că strategiile naționale de renovare pe termen lung care trebuie stabilite în temeiul 

Directivei privind performanța energetică a clădirilor vor contribui la reducerea sărăciei 
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energetice: datorită performanțelor energetice îmbunătățite, cetățenilor le va fi mai ușor să 

mențină confortul locuințelor în timpul iernii și, în același timp, să își reducă facturile la 

energie. 

Voi facilita, de asemenea, schimbul de cele mai bune practici între statele membre și voi 

sprijini autoritățile locale, prin transformarea Observatorului sărăciei energetice într-un 

instrument consolidat de lucru și prin colaborarea cu Convenția primarilor. 

În fine, voi acorda atenție impactului tranziției climatice asupra industriilor energointensive, 

voi monitoriza evoluția sectorului și a nivelului său de eficiență energetică. Voi contribui la 

lucrările care vor fi conduse de comisarul desemnat Paolo Gentiloni cu privire la revizuirea 

Directivei privind impozitarea energiei și introducerea unei taxe pe carbon la frontieră.  

 

5) Ce inițiative concrete, inclusiv instrumente financiare, aveți în vedere pentru a mări 

interconectarea rețelelor energetice în scopul de a realiza pe deplin piața internă a 

energiei și de a îmbunătăți securitatea energetică a Uniunii? 

O infrastructură orientată spre viitor, modernă, sigură și inteligentă a rețelelor de energie este 

o condiție prealabilă pentru realizarea unei piețe interne integrate și competitive a energiei, 

pentru siguranța alimentării și pentru utilizarea pe scară largă a energiei din surse 

regenerabile. Pentru succesul Pactului ecologic, va trebui să îndeplinim aceste obiective.  

Până în 2030 vor fi necesare la nivelul UE investiții de peste 200 de miliarde EUR în proiecte 

din domeniul transportului și stocării energiei electrice, precum și al rețelelor inteligente. 

Acest procent este cu 30 % mai mare față de investițiile necesare în deceniul anterior. 

Creșterea puternică a nevoilor de investiții este determinată de creșterea rapidă a utilizării 

energiei electrice în sectoarele în care până acum predominau combustibilii fosili, cum ar fi 

transporturile, încălzirea și răcirea.  

Politica UE în domeniul rețelelor transeuropene de energie a avut un rol esențial în realizarea 

proiectelor și a investițiilor necesare, care constituie baza unei bune funcționări a piețelor și a 

securității energetice. Regulamentul privind rețelele transeuropene de energie (TEN-E), care 

acoperă rețelele de energie electrică, gaze, petrol și CO2, definește o abordare specifică pentru 

identificarea și punerea în aplicare a proiectelor de interes comun, pe baza unei cooperări 

regionale puternice. Proiectele de interes comun pot beneficia de asistență financiară în cadrul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), care a furnizat deja cofinanțarea 

necesară pentru multe proiecte de infrastructură emblematice. Datorită acestei finanțări, o 

serie de proiecte de infrastructură pentru gaze care vor fi esențiale pentru securitatea 

energetică sunt vor fi finalizate în anii următori. 

Accentul pus pe politica privind infrastructura energetică transeuropeană reflectă rolul din ce 

în ce mai important al energiei electrice în sistemul energetic; energia din surse regenerabile 

va reprezenta jumătate din producția de energie electrică până în 2030, determinând 

decarbonizarea sectoarelor până în prezent dominate de combustibilii fosili.  

Cadrul financiar multianual 2021-2027 va oferi o serie de instrumente în sprijinul investițiilor 

în rețelele energetice. Parlamentul European a ajuns la un acord politic parțial în această 

primăvară cu privire la două programe importante care oferă sprijin financiar UE pentru 

interconectarea sistemului energetic european: Mecanismul pentru interconectarea Europei 

(MIE) și programul InvestEU. Va fi esențial ca următorul cadru financiar multianual 2021-
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2027 să asigure un buget suficient pentru componenta „Energie” a MIE. Comisia a propus un 

buget de 8,65 miliarde EUR.  

În acest context, voi pune în aplicare dispozițiile privind noua rubrică din cadrul MIE care va 

finanța proiectele transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile, începând cu 

2021. De asemenea, voi pune în aplicare Mecanismul de finanțare a surselor regenerabile de 

energie, astfel cum este prevăzut în cadrul de guvernanță a uniunii energetice. În același timp, 

voi continua să asigur o gestionare solidă a programului MIE pentru a accelera în continuare 

punerea în aplicare a proiectelor de interes comun în domeniul infrastructurii.  

De asemenea, voi sprijini utilizarea optimă a InvestEU, pe baza succesului Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS), care a mobilizat aproape 6 miliarde EUR pentru finanțarea 

proiectelor energetice transeuropene.  

Grupul BEI, precum și ceilalți viitori parteneri de implementare a Programului InvestEU vor 

avea un rol esențial în realizarea obiectivelor în materie de climă și energie pentru 2030 și a 

obiectivului privind interconectarea.  

Voi colabora strâns cu colegii mei pentru ca fondurile politicii de coeziune să fie utilizate în 

mod optim și în viitor, astfel încât să asigurăm finanțarea necesară pentru proiectele de 

infrastructură de la nivel local și regional. Pe perioada cadrului financiar actual, politica de 

coeziune a fost cea care a furnizat cea mai mare contribuție în sectorul energetic, ca volum al 

finanțării în bugetul UE.  

Voi asigura intensificarea cooperării regionale, care și-a demonstrat valoarea adăugată clară 

pentru dezvoltarea infrastructurii transeuropene. În prezent, cooperarea regională trebuie 

intensificată și în domeniile energiei regenerabile și eficienței energetice, în toate cele patru 

grupuri la nivel înalt: Planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică (BEMIP); 

Cooperarea în domeniul energiei în Marea Nordului; Interconexiuni în Europa de sud-vest și 

Conectivitate în Centrul și Sud-Estul Europei în domeniul energiei (CESEC). În acest context, 

voi asigura, de asemenea, orientarea strategică și coordonarea necesare pentru a realiza 

progrese și a finaliza proiecte prioritare, cum ar fi sincronizarea în regiunea baltică.  

 

6a) Cum veți asigura dumneavoastră și serviciile dumneavoastră o coordonare eficientă 

cu alți comisari ale căror domenii de politică au un impact asupra portofoliului 

dumneavoastră sau sunt afectate de el, și în special cu vicepreședintele executiv pentru 

Pactul ecologic european, vicepreședintele pentru relații interinstituționale și 

prospectivă (privind Alianța europeană pentru baterii și aspectele energetice ale 

previziunii strategice), comisarul pentru piața internă (privind digitalizarea în domeniul 

energiei), comisarul pentru transporturi (privind sinergiile dintre energie și 

transporturi), comisarul pentru inovare și tineret (privind cercetarea și inovarea în 

domeniul energiei), comisarul pentru economie (privind revizuirea Directivei privind 

impozitarea energiei și crearea unei taxe pe carbon la frontieră), precum și comisarul 

pentru coeziune și reforme (privind Fondul pentru o tranziție echitabilă și cooperarea 

regională)?  

Acord o importanță deosebită principiului colegialității și voi colabora pe deplin cu ceilalți 

membri ai colegiului. În activitatea mea de zi cu zi, voi aplica metodele de lucru ale noii 

Comisii, bazate pe principiile incluziunii și cooperării loiale între toți membrii colegiului. Mă 

voi asigura că serviciile aflate în subordinea mea lucrează într-o coordonare eficientă și 
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eficace cu alte servicii care se ocupă de domenii de politică legate de energie, astfel încât să 

oferim politici coerente și bine concepute.  

Voi lucra îndeaproape cu vicepreședintele executiv desemnat pentru Pactul ecologic european 

și comisar desemnat pentru politici climatice, Frans Timmermans, și sub îndrumarea sa în 

ceea ce privește Pactul ecologic.  

Voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele desemnat pentru relații interinstituționale și 

prospectivă, Maroš Šefčovič, în ceea ce privește activitatea legată de Alianța europeană 

pentru baterii, colaborând, de asemenea, cu statele membre și cu părțile interesate. În acest 

context, voi învăța din experiența solidă pe care a dobândit-o în calitate de vicepreședinte 

pentru uniunea energetică în ultimii 5 ani.  

Mă voi coordona cu comisarul desemnat pentru piața internă, Sylvie Goulard, în ceea ce 

privește digitalizarea sectorului energetic. În ultimii ani, legăturile dintre inovațiile 

tehnologice și sectorul energetic s-au dovedit a fi puternice (dacă ne gândim doar la integrarea 

inteligentă a sectoarelor energiei electrice, încălzirii, transporturilor și industriei). Prin urmare, 

vom lucra împreună pentru a consolida suveranitatea tehnologică a Europei, analizând 

investițiile în noi tehnologii precum tehnologia blockchain și inteligența artificială. În acest 

spirit, în contextul digitalizării sectorului energetic, mă voi baza, de asemenea, pe cooperarea 

strânsă cu vicepreședinta executivă desemnată pentru o Europă pregătită pentru era digitală și 

comisară desemnată pentru concurență, Margrethe Vestager.  

Cooperarea cu comisara desemnată pentru transporturi va fi esențială în ceea ce privește 

conceptul de integrare inteligentă. O mobilitate durabilă și inteligentă va fi esențială pentru ca 

sectorul transporturilor să devină adecvat pentru o economie ecologică, digitală și modernă. În 

acest context, vom promova o mai mare utilizare a combustibililor durabili și alternativi 

pentru transportul rutier, maritim și aerian.  

Pentru a realiza progrese în direcția unui sistem energetic ecologic, va trebui să încurajăm 

cercetarea și inovarea în domeniul energiei. În acest scop, voi coopera cu comisara desemnată 

pentru inovare și tineret, Mariya Gabriel. Mă voi asigura că programul Orizont Europa este 

utilizat în mod optim, în special în ceea ce privește aspectele legate de climă, energie și 

mobilitate. Pentru a atinge acest obiectiv, va fi foarte important să colaborez cu statele 

membre, cu comunitatea din domeniul cercetării, cu societatea civilă și cu alți comisari, 

asigurându-mă că acordăm aceeași importanță priorităților legate de cercetare, de politică și 

de economie.  

Împreună cu comisarul desemnat pentru economie, Paolo Gentiloni, voi contribui la 

revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, pentru a mă asigura că aceasta este în 

concordanță cu angajamentele pe care ni le-am asumat cu privire la neutralitatea din punct de 

vedere climatic și încetarea subvențiilor pentru combustibilii fosili. Voi contribui, de 

asemenea, la definirea taxei pe carbon la frontieră, ca instrument-cheie pentru a evita 

relocarea emisiilor de dioxid de carbon, în deplină conformitate cu normele OMC. În acest 

spirit, voi acționa, de asemenea, în direcția sporirii gradului de utilizare a monedei euro pe 

piețele energiei, având în vedere că, în pofida faptului că UE este cel mai mare importator de 

energie din lume, aproximativ 85 % din importurile UE sunt în prezent plătite în dolari.  

Cetățenii și regiunile își vor aduce cea mai importantă contribuție la tranziția către un sistem 

energetic mai ecologic și mai eficient. Prin urmare, voi coopera cu comisara desemnată pentru 

coeziune și reforme, Elisa Ferreira, pentru conceperea și punerea în aplicare a noului Fond 
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pentru o tranziție echitabilă. Mă voi asigura că acesta va oferi sprijin specific regiunilor 

industriale, carbonifere și mari generatoare de emisii de dioxid de carbon, precum și insulelor 

în contextul inițiativei „Energie curată pentru insulele UE”. Împreună, vom sprijini toate 

eforturile de cooperare regională întreprinse în direcția unor piețe mai bine integrate, 

menținând în același timp consumatorii în centrul sistemului energetic. Pentru a ilustra 

prioritatea acordată consumatorilor în munca noastră, mă voi baza pe Observatorul sărăciei 

energetice pentru a ajuta statele membre să identifice domeniile în care este nevoie de cel mai 

mult sprijin.  

Voi lucra în echipă cu toți membrii colegiului, în conformitate cu principiul colegialității.  

6b) Cum veți asigura personal buna calitate a propunerilor legislative, transparența 

deplină a activităților de lobby (care vă vizează pe dumneavoastră și serviciile 

dumneavoastră), precum și o consultare coerentă și echilibrată a tuturor părților 

interesate, ținând cont și de necesitatea de a efectua evaluări detaliate ale impactului, 

mai ales ale impactul întregii legislații asupra IMM-urilor? 

Intenționez să elaborez, să negociez și să pun în aplicare politica în domeniul energiei în 

deplină conformitate cu orientările politice ale președintei alese și cu principiile transparenței, 

răspunderii, colegialității și independenței personale.  

Mă voi asigura că legislația UE din domeniul energiei este eficace, proporțională și echitabilă, 

iar procesul legislativ este deschis, favorabil incluziunii, transparent și bazat pe dovezi și 

respectă pe deplin principiile proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări.  

În conformitate cu orientările politice ale președintei alese, voi colabora strâns cu 

vicepreședintele executiv desemnat Timmermans și cu ceilalți colegi ai mei în vederea 

realizării Pactului ecologic european. Îmi voi aduce contribuția prin conceperea și propunerea 

unor politici energetice bazate pe o evaluare aprofundată a impactului social, economic și de 

mediu, care vor fi revizuite de Comitetul independent de analiză a reglementării, precum și pe 

consultarea aprofundată a experților și a cetățenilor. De asemenea, acestea vor respecta 

principiile proporționalității și subsidiarității și vor demonstra fără echivoc avantajele acțiunii 

la nivel european.  

Astfel cum am indicat în răspunsul la întrebarea 3, voi considera principiul „One In, One Out” 

drept principiu director pentru toate noile propuneri legislative legate de uniunea energetică, 

pentru a asigura o mai bună integrare a politicilor energetice și coerența globală a acquis-ului 

din domeniul energiei. 

Voi face eforturi pentru a reduce la minimum sarcina impusă de reglementare întreprinderilor, 

cetățenilor și administrațiilor publice, în special IMM-urilor. Atunci când va fi necesar, 

evaluările noastre de impact vor fi sprijinite de un test privind IMM-urile, care va consta în 

consultarea specifică a părților interesate din rândul IMM-urilor pentru a stabili natura și 

amploarea impactului pe care o anumită inițiativă îl va putea avea pentru acestea. Aplicarea 

principiului „One In, One Out” va contribui la îndeplinirea obiectivului de reducere a 

birocrației.  

Sunt pe deplin de acord cu necesitatea consultării consecvente și echilibrate a tuturor părților 

interesate, care este esențială în elaborarea politicii energetice, deoarece aceasta afectează în 

mare măsură viața cetățenilor și a întreprinderilor. În acest scop, intenționez să mă angajez în 

mod activ în discuții și să ascult punctele de vedere ale părților interesate externe, inclusiv 



 

 

19 
 

principalele părți interesate din domeniul energiei, întreprinderile, industria, societatea civilă 

și organizațiile neguvernamentale. De asemenea, voi continua și voi consolida, atunci când va 

fi posibil, mecanismele și forurile de consultare existente în domeniul energiei. Acest lucru 

este esențial pentru realizarea unei tranziții echitabile care să nu lase pe nimeni în urmă, în 

conformitate cu spiritul Pactului climatic european, astfel cum a fost preconizat de președinta 

aleasă.  

Mă angajez să fondez relațiile cu părțile interesate pe obligațiile de independență, 

transparență, imparțialitate și disponibilitate prevăzute de tratat. Așa cum am indicat în 

răspunsul la întrebarea 2, voi face publice, pe paginile de internet aferente portofoliului meu, 

toate contactele și reuniunile pe care le voi avea cu organizații profesionale sau cu persoane 

care desfășoară activități independente, cu privire la orice chestiune legată de elaborarea și 

punerea în aplicare a politicilor UE. Mă voi asigura că atât cabinetul meu, cât și serviciile 

aflate sub responsabilitatea mea își fondează relațiile cu părțile interesate pe aceleași principii 

și obligații și acționează în consecință.  

 

7) Cum veți asigura, dumneavoastră și serviciile dumneavoastră, cooperarea consolidată 

cu Comisia ITRE? Ce măsuri concrete veți lua pentru a vă asigura că Comisia ITRE 

primește, în timp util și în mod proactiv, aceleași informații ca și Consiliul și statele 

membre în ceea ce privește inițiativele legislative planificate sau alte inițiative majore? 

Cum veți facilita examinarea de către Comisia ITRE a procedurilor legislative și 

nelegislative, furnizând într-un stadiu incipient toate informațiile necesare referitoare la 

pregătirea actelor legislative, a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, și cum 

veți facilita monitorizarea punerii lor în aplicare? Cum intenționați să vă asigurați că 

ITRE este informată și implicată în mod corespunzător în legătură cu orice acorduri 

internaționale în domeniul dumneavoastră de politică?  

În orientările sale politice, președinta aleasă von der Leyen a indicat că intenționează să 

consolideze parteneriatul cu Parlamentul European. Voi sprijini acest obiectiv prin toate 

mijloacele posibile. Comisia și Parlamentul au demonstrat deja că împărtășesc viziunea unei 

politici energetice care să asigure energie accesibilă, sigură, fiabilă și curată pentru toți 

europenii. În acest context, cooperarea cu Parlamentul European, în special cu Comisia ITRE, 

va continua să aibă o importanță crucială, indiferent dacă este vorba de chestiuni legislative 

sau nelegislative.  

Îmi propun să cooperez îndeaproape cu toți membrii Parlamentului în general și, în special, să 

continui dialogul structurat cu Comisia ITRE. După cum am menționat în răspunsurile mele 

anterioare, voi participa întotdeauna cu plăcere la reuniunile comisiei, ceea ce îmi va permite 

să informez regulat membrii săi în legătură cu actele legislative, actele delegate și actele de 

punere în aplicare. În plus, ușa mea le va fi întotdeauna deschisă membrilor comisiei atunci 

când va fi nevoie de un schimb de opinii și de discuții. Voi participa, de asemenea, la 

triloguri, în scopul de a pregăti terenul pentru compromisuri între legiuitori cu privire la 

inițiativele legislative.  

Astfel cum se prevede în Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlament și Comisie, garantez 

că voi aplica principiul egalității de tratament între Parlament și Consiliu în calitate de 

colegiuitori, în special în ceea ce privește informarea.  

Împreună cu serviciile aflate în subordinea mea, mă voi asigura că informațiile cu privire la 

inițiativele legislative planificate sau la alte inițiative majore care urmează să fie puse la 
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dispoziția Consiliului vor fi comunicate proactiv și Comisiei ITRE, fără întârziere. Voi fi în 

strânsă legătură cu președintele Comisiei ITRE în această privință.  

Președinta aleasă Ursula von der Leyen sprijină acordarea unui drept de inițiativă 

Parlamentului European. Ea s-a angajat ca, atunci când Parlamentul adoptă rezoluții cu 

majoritatea membrilor săi, Comisia să răspundă printr-un act legislativ, cu respectarea deplină 

a principiilor proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. Susțin pe deplin 

acest obiectiv și voi colabora strâns cu Parlamentul în fiecare etapă a rezoluțiilor care se 

adoptă în temeiul articolului 225 din TFUE. 

În privința actelor delegate și de punere în aplicare, voi asigura respectarea articolelor 290 și 

291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Mă angajez să aplic în mod 

corespunzător aceste dispoziții, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție și cu 

criteriile convenite recent între Parlament, Consiliu și Comisie pentru delimitarea actelor 

delegate de actele de punere în aplicare. Voi consolida, de asemenea, dialogul strâns cu 

Comisia ITRE stabilit în cadrul ultimei legislaturi, în special cu privire la actele delegate; 

aceasta va include comunicarea în egală măsură a informațiilor atât Parlamentului, cât și 

Consiliului, cu respectarea deplină a acordului interinstituțional, și schimbul de opinii în 

cadrul Comisiei ITRE, atunci când va fi necesar. Mă voi asigura, de asemenea, că serviciile 

aflate în subordinea mea invită Parlamentul să participe la grupurile de experți în cadrul 

cărora se discută acte delegate. După cum s-a convenit între cele trei instituții în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună legiferare, experții Consiliului și ai Parlamentului au 

acces sistematic la toate grupurile de experți care pregătesc acte delegate.  

Punerea în aplicare a legislației UE adoptate este esențială pentru credibilitatea Uniunii. Prin 

urmare, mă angajez ferm să respect obligațiile Comisiei față de Parlament în materie de 

analiză și raportare, pentru a facilita implicarea acestuia în monitorizarea punerii în aplicare a 

legislației Uniunii.  

În ceea ce privește acordurile internaționale din domeniul meu de politică, doresc să implic 

Parlamentul și să țin seama de opiniile acestuia în cea mai mare măsură posibilă. În acest 

scop, atât eu, cât și serviciile din subordinea mea suntem pregătite să informăm periodic 

Comisia ITRE cu privire la chestiunile de interes internațional ce fac parte din portofoliul 

meu. Este vorba, printre altele, de dialogurile cu țări terțe în domeniul energiei, de 

Comunitatea Energiei, de Tratatul privind Carta Energiei, de Parteneriatul estic etc.  

Cu ocazia negocierii acordurilor internaționale în domeniul energiei, voi respecta pe deplin 

dispozițiile relevante ale tratatului, precum și cele ale acordului-cadru. Aceasta înseamnă că, 

ori de câte ori va fi necesar, vom solicita Consiliului UE mandate de negociere și vom solicita 

aprobarea Parlamentului atunci când va fi cazul. Parlamentul trebuie să fie informat pe deplin 

și imediat cu privire la proceduri.  

În domeniul nuclear, Comunitatea Euratom este parte la toate convențiile internaționale 

importante încheiate sub auspiciile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și a 

încheiat mai multe acorduri de cooperare în domeniul nuclear cu țări terțe. În conformitate cu 

o practică convenită cu Parlamentul European, vom continua să informăm comisiile 

parlamentare competente cu privire la toate acordurile internaționale negociate pe baza 

Tratatului Euratom.  


