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1. Context 

În luna octombrie 2014, Consiliul European a convenit asupra cadrului Uniunii Europene (UE) de 

politici privind clima și energia pentru anul 2030, fixând un obiectiv intern ambițios, la nivelul întregii 

economii de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, astfel cum a fost 

convenit de Consiliul European, a devenit o prioritatea a UE după încheierea Acordului de la Paris
1
. 

Comisia Europeană a înaintat deja mai multe propuneri-cheie pentru a atinge obiectivul UE de a reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră până în anul 2030 după cum urmează: 

- în anul 2015 a prezentat o propunere de reformă a schemei UE de comercializare a certificatelor 

de emisii (ETS) 2015/14/(COD), pentru a garanta că sectorul energetic și industriile energointensive vor 

respecta obiectivul de reducere a emisiilor; 

                                                           
1 Acordul de la Paris este un acord global privind schimbările climatice la care s-a ajuns la 12 decembrie 2015 la Paris. Acordul prezintă un 

plan de acțiune pentru limitarea încălzirii globale „mult sub” 2 °C. Acesta vizează perioada cu începere din 2020. 

Elementele principale ale noului Acord de la Paris: 

- obiectiv pe termen lung: guvernele au convenit să mențină creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2  C peste nivelurile 

preindustriale și să continue eforturile de a o limita la 1,5 °C 

- contribuții: înainte și în timpul Conferinței de la Paris, țările au prezentat planuri de acțiune naționale cuprinzătoare privind clima în 

vederea reducerii emisiilor lor 

- ambiție: guvernele au convenit ca, la fiecare 5 ani, să comunice contribuțiile lor pentru a stabili obiective mai ambițioase 

- transparență: acestea au acceptat, de asemenea, să se informeze reciproc, precum și publicul cu privire la rezultatul eforturilor lor de 

realizare a obiectivelor pe care și le-au propus, pentru a asigura transparența și supravegherea 

- solidaritate: UE și alte țări dezvoltate vor continua să ofere finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru a sprijini țările în 

curs de dezvoltare să reducă emisiile, dar și să își consolideze capacitatea de rezistență la efectele schimbărilor climatice 

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_763_RO_ACTE_f.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/ro/pdf
http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150337.do#dossier-COD20150148
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- în  data de 25 februarie 2015 a  fost prezentată Strategia-cadru pentru o uniune energetică 

COM (2015) 80 care cuprinde cinci dimensiuni: securitatea energetică; piața internă a energiei; eficiența 

energetică; decarbonizarea economiei; cercetarea, inovarea și competitivitatea; 

- în anul 2016 cadrul privind clima și energia pentru 2030  a fost completat cu mai multe  

inițiative după cum urmează:  

- în luna februarie a fost prezentat Pachetul privind securitatea energetică care urmărește 

creșterea producției de energie din surse regenerabile și dezvoltarea în continuare a pieței 

europene a energiei;  

- în luna iulie a fost  prezentat - Pachetul din vară - privind „Uniunea energetică și o politică  

privind schimbările climatice orientată spre viitor”, acesta a constituind un pas important în 

punerea în aplicare a strategiei privind uniunea energetică - propunerile sale au evidențiat 

principiul „eficiența energetică înainte de toate” și totodată au plasat gospodăriile și consumatorii 

în centrul pieței europene a energiei; 

- în luna noiembrie a fost prezentat - Pachetul din iarnă “O energie curată pentru toți 

europenii - stimularea potențialului de creștere al Europei” – acesta a fost ultimul pachet de 

reglementare al cadrului privind energia și clima pentru 2030. Propunerile sale vizează: eficiența 

energetică, proiectarea ecologică, energia din surse regenerabile, organizarea pieței energiei 

electrice, securitatea aprovizionării cu energie electrică precum și reguli de guvernanță pentru 

uniunea energetică.  

 

2. Prezentarea propunerii 

Prezenta propunere face parte din pachetul de măsuri „O energie curată pentru toți europenii” care 

are la bază trei obiective generale: 

1. eficiența energetică; 

2. Europa lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile; 

3. oferirea unor condiții echitabile pentru consumatori. 

Această Comunicare stabilește o strategie cuprinzătoare care identifică instrumentele pe care UE 

le poate folosi pentru a stimula investiţiile private în favoarea inovării în domeniul energiei curate. În 

acest sens prezintă trei mari pârghii pe care UE le poate folosi: 

 poate stabili obiective politice ambițioase și poate crea un mediu de afaceri adecvat prin 

intermediul unor semnale, politici standarde și regulamente cu orientare precisă; cadrele de 

politică și de reglementare de la nivelul UE trebuie să acorde prioritate eficienței energetice, să 

stabilească mijloace prin care să obțină poziția de lider mondial în domeniul energiei provenită 

din surse regenerabile și să plaseze consumatorul în centrul sistemului energetic; 

 poate utiliza, de asemenea, instrumente financiare specifice pentru a reduce riscul asumat în 

cazul investițiilor private în tehnologii sau modele de afaceri netestate încă în domeniul energiei 

curate; acestea sunt:  împrumuturile publice, investițiile de capital, garanțiile financiare care sunt 

utilizate în proiecte care nu obțin finanțare integrală din partea sectorului privat; 

  poate finanța cercetarea și inovarea în domeniul energiei curate prin intermediul programului 

Orizont 2020. 

 

 În prezent UE a înregistrat o serie de succese în domeniul energetic prin faptul că energia 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150080.do
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regenerabilă reprezintă o pondere tot mai mare în producția de energie electrică totală și este competitivă 

din punct de vedere al costurilor. De asemenea, UE și-a câștigat rolul de lider în domeniul schimbărilor 

climatice transformând industriile europene în cele mai eficiente industrii din lume din punct de vedere 

energetic, devenind totodată lider în domeniul inovării la nivel mondial. 

Strategia privind accelerarea inovării în domeniul energiei curate pornește de la premisa că un sistem 

energetic mai descentralizat și mai deschis, centrat pe consumatori este motorul inovării. 

 

Semnale politice și cadre de reglementare: 

 Se preconizează că odată cu Realizarea uniunii piețelor de capital se va pune un accent mai mare 

pe finanțarea durabilă prin utilizarea unor instrumente precum obligațiunile ecologice. Accelerarea 

inovării în domeniul energiei curate va necesita schimbări importante în subvențiile și în reglementările 

specifice domeniului energiei. Politicile favorabile petrolului cărbunelui  și altor combustibili cu emisii  

mari de dioxid de carbon, inclusiv subvențiile acordate de anumite state membre, sunt considerate un 

obstacol în cale inovării în domeniul energiei curate. Promovarea tehnologiilor destinate obținerii 

energiei din surse regenerabile reprezintă un element esențial al tranziției către tehnologia curată. 

 Reglementarea poate accelera apariția unor tehnologii inovatoare cu emisii de dioxid de carbon 

și poate stimula competitivitatea facilitând realizarea unor piețe suficient de mari. În acest sens Comisia 

Europeană a prezentat un pachet amplu de măsuri legislative și nelegislative pentru realizarea uniunii 

energetice care asigură un cadru necesar asimilarea inovațiilor necesare în vederea realizarea unei 

economii competitive cu emisii scăzute de dioxid de carbon. De exemplu, reorganizarea pieții energiei 

electrice va facilita accesul la sursele de energie regenerabilă; Directiva privind performanța energetică a 

clădirilor va crea stimulente pentru dezvoltarea unor inovații care să permită realizarea unui parc 

imobiliar european de clădiri al căror consum de energie să fie aproape egal cu zero, iar directiva 

revizuită privind energia din surse regenerabile va permite identificarea unor  soluții viitoare bazate pe 

energie provenită din surse regenerabile în sectorul încălzirii, al răcirii, al transportului și al energiei 

electrice. Actualele propuneri ale Comisiei Europene privind revizuirea schemei UE de comercializare a 

certificatelor de emisii, Regulamentul privind partajarea eforturilor precum și propunerea de integrare a 

exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii (LULUCF) vor stimula, de 

asemenea, inovațiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

 

Instrumente financiare pentru stimularea investițiilor sectorului privat:  

 Pentru a construi o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon Europa trebuie să 

mobilizeze un volum considerabil de investiții. În anul 2014 investițiile private pentru cercetarea și 

inovarea în domeniul uniunii energetice au atins  valoarea de 22,9 miliarde euro în UE. UE dispune de un 

ansamblu de instrumente  financiare pentru a sprijini inovațiile care să conducă la emisii scăzute de 

dioxid de carbon, între care: 

- Fondul european pentru investiții strategice;  este principalul instrument de finanțare - peste 

25% din investițiile acestuia mobilizează finanțări în sectoarele prioritare ale energiei, mediului și 

utilizării eficiente a resurselor și se preconizează că acest volum de investiții va ajunge la 30 de miliarde 

de EUR; 

- fondurile structurale; 
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- în propunerea de revizuire a schemei de comercializare a certificatelor de emisii Comisia 

Europeană a instituit Fondul pentru inovare ca succesor al actualei inițiative NER300,  care ar trebui să 

sprijine investițiile în tehnologii extrem de inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 

industriile mari consumatore de energie precum și pentru captarea stocarea și utilizarea energiei din surse 

regenerabile și a carbonului; 

- Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții vor institui un mecanism de transport mai 

curat bazat pe energii alternative.  

Finanțarea științei și tehnologiei din domeniul energiei se realizează prin intermediul 

Programului Orizont 2020 care alocă 5,7 miliarde de euro pentru provocarea societală „o energie sigură 

curată și eficientă”, iar peste 10 miliarde de euro pentru  cercetarea și inovarea în domeniul energiei 

curate. Orizont 2020 sprijină cercetarea în domeniul schimbărilor climatice precum și cercetarea în 

domeniul transporturilor pentru decarbonizare prin îmbunătățirea eficienței energetice a vehiculelor. 

Pentru ca Europa să devină lider în domeniul surselor regenerabile de energie Comisia Europeană 

a concentrat finanțarea prin programul Orizont 2020 în jurul a patru priorități strategice interconectate, 

toate acestea depinzând de digitizare ca factor-cheie:  

1) decarbonizarea parcului imobiliar al UE până în 2050, de la clădiri al căror consum energetic 

este aproape zero la  cartiere cu bilanț energetic pozitiv; 

2) consolidarea rolului de lider al UE în ceea ce privește sursele de energie regenerabile prin 

integrarea sistemelor și dezvoltarea următoarei generații de tehnologii destinate obținerii energiei din 

surse regenerabile; 

3) dezvoltarea unor soluții integrate și accesibile din punct de vedere financiar pentru stocarea 

energiei; 

4) electromobilitatea și o mai bună integrare a  sistemului de transport urban. 

 

4. Poziții exprimate 

În cadrul Consiliului transporturi, telecomunicații și energie din data de 27 februarie 2017 

miniștrii au făcut primele observații cu privire la pachetul legislativ ”O energie curată pentru toți 

europenii”. A fost recunoscută importanța acestei legislații și implicațiile pentru statele membre 

exprimându-se nevoia de a se examina propunerile în detaliu. Dezbaterea organizată de către președinția 

malteză a vizat propunerile privind organizarea pieței interne a energiei, eficiența energetică, performanța 

energetică a clădirilor, energia regenerabilă, guvernanța uniunii energetice. 

   România își dorește ca inițiativele cuprinse în Pachetul din iarnă privind energia curată să 

conducă la consolidarea securității în aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene și la o reformă a 

pieței de energie electrică, precum și la conturarea unui proces de guvernanță și de monitorizare integrat 

pentru a se asigura că acțiunile în domeniul energiei vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii 

Energiei. 

 

Andreea Mihai 

2 mai 2017                                                                                                                     


