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Introducere 
 
În pofida unor progrese considerabile și unei activități de reglementare din ce în ce mai susținute în 
ultimii ani, politica energetică a UE încă nu este astfel concepută încât să realizeze cu succes și în 
mod simultan obiectivele sale majore, care constau în: asigurarea accesului la energie la prețuri 
rezonabile și stabile; menținerea competitivității industriei UE; garantarea siguranței aprovizionării cu 
energie a tuturor cetățenilor de pe întreg teritoriul Uniunii; promovarea criteriului durabilității în 
producția, transportul, distribuția, stocarea și consumul de energie, deci orientarea hotărâtă către o 
societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
 
Mult prea adesea, politica energetică este privită ca o chestiune deosebit de sensibilă de interes strict 
național și de independență națională. Niciodată, însă, interdependența statelor membre în domeniul 
energiei nu a fost atât de mare în termeni politici, economici și tehnici. O stagnare sau chiar un regres 
ar putea avea consecințe negative deosebit de grave. Deciziile unilaterale la nivel național măresc 
riscul apariției divergențelor și pot duce, de exemplu, la creșterea sau fluctuația prețurilor în cazul 
producției și consumului de energie la nivel regional, ca să nu menționăm decât două aspecte. 
După cum s-a observat recent, țările europene pot opta în mod suveran pentru anumite măsuri în ce 
privește aprovizionarea cu energie, dar cu ce preț! Conflictele între pozițiile diferitelor state trebuie, 
prin urmare, înlăturate. În prezent, nicio țară europeană nu poate asigura cetățenilor săi, pe cont 
propriu, aprovizionarea cu energie în condiții de siguranță și la prețuri acceptabile. 
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Se impune o nouă abordare, una care să pună accentul pe un nivel mai mare de integrare și solidaritate 
în domeniul energiei. Comitetul Economic și Social European (CESE) al UE și Notre Europe și-au 
unit forțele pentru a contribui la elaborarea în continuare a propunerii politice de instituire a unei 
Comunități Europene a Energiei, bazată pe o inițiativă a Notre Europe. CESE și Notre Europe au 
identificat și elaborat următoarele obiective principale și propuneri politice, care ar trebui puse în 
practică fără întârziere în UE. 
 
 

Finalizarea a unei piețe interne integrate a energiei în Europa 
 
1. Armonizarea condițiilor de piață. Potențialul pieței interne nu a fost valorificat la maximum 

pentru a mări siguranța energetică și pentru a oferi cetățenilor valoare adăugată. Există încă 
destule posibilități de îmbunătățire a pieței interne a UE în domeniul energiei prin 
armonizarea reglementărilor privind energiile regenerabile, alocarea capacităților de transport, 
comerțul cu energie electrică etc. Operatorii trebui să dispună de posibilitatea de a-și 
desfășura activitatea în condiții echitabile în întreaga UE. O reglementare transparentă și 
coerentă este esențială pentru crearea unui climat favorabil investițiilor. 

 
2. Integrarea piețelor prin intermediul unei mai bune interconectări. Trebuie să fie posibil 

ca electricitatea să fie furnizată în mod eficient în întreaga UE și să fie mereu disponibilă 
acolo unde este nevoie. Interconectarea rețelelor trebuie finalizată, pentru a integra piețele de 
energie ale UE și a optimiza securitatea aprovizionării cu energie în întreaga UE. 

 
3. Planificare globală comună a rețelelor. Mai ales într-o perioadă de austeritate bugetară este 

esențial să se treacă la cele mai raționale și coerente soluții privind infrastructura la nivel 
național și european. O interconectare a rețelelor bazată pe o planificare comună ar face 
posibilă trecerea de la piețele naționale la o piață europeană unică. Această planificare 
comună a rețelelor trebuie să cuprindă infrastructura în totalitate, nu doar infrastructura 
transfrontalieră. 

 
4. Către o „europenizare” progresivă a mixului energetic, bazată pe integrarea piețelor 

regionale de energie. Mai multe state membre aparținând unei regiuni și-ar putea integra pas 
cu pas mixul energetic și infrastructura, pentru a beneficia astfel împreună de avantajele 
diferitelor surse de energie disponibile fiecăreia. Odată cu interconectarea și armonizarea, 
rețelele și piețele lor ar fi mai bine pregătite pentru a face față oscilațiilor de producție și de 
consum și ar fi mai bine poziționate în mod colectiv pentru a asigura aprovizionarea cu 
energie a UE. 
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5. Adaptarea politicii UE la necesitățile consumatorilor finali de energie. Pentru 
legitimitatea UE este de o importanță crucială ca inițiativele ei, în coordonare cu statele 
membre, să fie transpuse în avantaje concrete în beneficiul consumatorilor. Crearea unei piețe 
europene unice a energiei ar trebui să ofere consumatorilor finali o posibilitate de alegere mai 
mare în ceea ce privește furnizorii de energie, cu condiții și la prețuri mai stabile și mai 
atractive. Consumatorii ar trebui să fie liberi să-și aleagă furnizorul de energie și dincolo de 
granițele lor naționale; în același timp, nu ar trebui să existe variații excesive cu privire la 
prețurile energiei sau la condițiile de piață între statele membre. 

 
6. Punerea în aplicare și consolidarea drepturilor consumatorilor. Consumatorii trebuie să 

fie mai bine informați cu privire la drepturile lor, pentru a beneficia pe deplin de avantajele 
pieței unice a energiei. Aceste informații ar trebui să le fie transmise în mod sistematic și 
direct, de exemplu prin intermediul facturii de energie. Combaterea sărăciei energetice este 
esențială pentru deplina funcționare a societății și ar trebui să reprezinte, prin urmare, 
o prioritate. 

 
 
Asigurarea securității aprovizionării cu energie și consolidarea poziției UE în relația cu partenerii 
săi externi 
 

7. O mai bună respectare a legislației UE în cadrul acordurilor energetice externe cu 
impact asupra pieții interne a UE. În cazul acordurilor cu țări terțe privind aprovizionarea 
sau infrastructura care au implicații asupra aprovizionării cu energie în întreaga UE și un 
impact asupra pieței interne a energiei din UE, Comisia Europeană ar trebui să asigure 
aplicarea reglementărilor interne ale UE în cadrul acestora. 

 
8. Către un sistem european de aprovizionare cu energie. UE este direct interesată de 

consolidarea poziției sale de negociere cu furnizorii internaționali de energie. În situațiile în 
care acțiunea comună reprezintă abordarea cea mai eficientă, Consiliul ar trebui să 
investească Comisia Europeană cu un mandat de negociere în numele UE cu furnizorii externi 
și țările de tranzit și ar trebui să analizeze posibilitățile pentru crearea la nivel european a unor 
grupuri de achiziție pentru combustibili fosili. Capacitatea de negociere a UE ar fi 
considerabil mai mare decât cea a fiecărui stat membru în parte. Astfel s-ar putea îmbunătăți 
substanțial aprovizionarea cu energie a statelor membre, apărând astfel cauza solidarității și a 
utilizării optime a resurselor. 

 
9. Interconectarea rețelelor și armonizarea piețelor cu țările din vecinătatea UE. UE ar 

trebui să promoveze dezvoltarea în comun a politicilor în domeniul energiei cu țările aflate   
în vecinătatea estică și sudică a Europei pentru transmiterea și tranzitul de energie. Acest 
demers presupune dezvoltarea rețelelor de interconectare necesare și armonizarea piețelor. 
Elementele acestor politici comune în materie de energie trebuie să fie conforme cu 
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principiile UE (cu privire la siguranța aprovizionării, condițiile de piață, transparență, 
reciprocitate, dezvoltare durabilă, eficiență energetică etc.) și cu necesitățile socioeconomice 
din regiunile respective. 

 

10. Utilizarea potențialului Uniunii pentru Mediterana și al Parteneriatului estic în 
domeniul cooperării energetice. UE ar trebui să coopereze în mod activ cu partenerii din 
cadrul Uniunii pentru Mediterana și al Parteneriatului estic, pentru a ajuta țările vecine 
partenere să producă, utilizeze și exporte energie din resurse durabile și să dezvolte cadrul 
juridic adecvat. Obiectivul UE de asigurare a aprovizionării cu energie ar trebui să ajute 
aceste țări să-și satisfacă propriile necesități în materie de energie și să finanțeze propriile lor 
investiții. 

 
11. Sprijin pentru țările în curs de dezvoltare. UE trebuie să ajute țările în curs de dezvoltare 

să investească în propria lor infrastructură energetică, în mod special în energiile regenerabile, 
pentru a susține astfel o creștere economică durabilă. De asemenea, este esențial să fie create 
condiții de piață care încurajează investițiile și comerțul intern, garantând în același timp 
accesul la energie pentru straturile cele mai sărace ale populației. 

 
 

Realizarea tranziției la sisteme de energie cu emisii reduse de carbon până în 2050 
 
 

12. Necesitatea unei strategii coerente și cuprinzătoare pentru tranziția energetică a 
Europei. Schimbările climatice și diminuarea resurselor de combustibili fosili obligă la 
modificări radicale privind modul în care energia este produsă și consumată. Dezvoltarea de 
surse alternative de energie durabilă și de noi tehnologii cu emisii reduse sunt factori esențiali 
pentru tranziția către un model energetic durabil. Tranziția către o producție de energie cu 
intensitate redusă de carbon trebuie să se înscrie într-un cadru european care să promoveze 
diferitele surse de energie durabilă cu un raport cost-beneficii cât mai avantajos. Resursele 
financiare disponibile ar trebui puse în comun, pentru a se renunța la mecanismele de sprijin 
strict naționale, care sunt ineficiente. Punerea în comun a resurselor financiare în aceste 
domenii este deosebit de indicată în actualul climat economic. 

 
13. Promovarea ocupării for ței de muncă. Trecerea către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon va duce la schimbări majore, cu efecte pozitive și negative deopotrivă pentru 
piața forței de muncă. Trebuie dezvoltate condițiile adecvate de piață care să permită crearea 
de noi locuri de muncă ca urmare a procesului de restructurare a industriei energetice. 

 
14. Creșterea competitivității industriei energetice europene. Tranziția ar trebui utilizată       

ca o oportunitate de a stimula activitatea și a reexamina în detaliu modul de producție            
și consum a energiei. Competitivitatea Europei va depinde și de costurile acceptabile de 
energie și de capacitatea sa de inovare și export în materie de tehnologii energetice.              
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UE și statele membre ar trebui să creeze un climat propice lansării de proiecte industriale de 
anvergură între operatorii europeni. De asemenea, ele ar trebui să coopereze în legătură cu 
mixul lor energetic prin proiecte la scară mare dedicate producției de energie regenerabilă 
(eoliană, solară etc.) și transportului acestor energii (super-rețele și rețele inteligente). Într-o 
primă fază, integrarea progresivă a mixului lor energetic ar putea pleca de la nivel regional. 

 
 
Includerea societății civile în procesul de luare de decizii 
 
 
15. Adaptarea politicii energetice a UE la nevoile cetățenilor. Un subiect de o asemenea 

actualitate și relevanță pentru societate în ansamblul ei precum energia presupune implicarea 
din plin a cetățenilor. Dezvoltarea unei Comunități Europene a Energiei i-ar putea mobiliza pe 
cetățenii europeni în jurul unui proiect a cărui valoare adăugată este indiscutabilă. Participarea 
publicului și implicarea societății civile sunt esențiale: legitimitatea față de cetățeni reprezintă 
un element primordial pentru credibilitatea deciziilor politice, pentru ca opinia publică să 
accepte transformările de amploare care ne așteaptă. 

 

16. Crearea unui forum al societății civile europene pentru monitorizarea chestiunilor 
energetice. Absența unui dialog structurat între factorii politici și de decizie și societatea 
civilă europeană pe teme de energie este un lucru extrem de îngrijorător. Societatea civilă ar 
trebui să fie implicată într-un mod sistematic în dezbaterile pe tema aspectelor legate de 
energie care au loc la nivel regional, național și european. CESE și Notre Europe sunt gata să-
și acorde sprijinul în cadrul acestor dezbateri la nivelul UE, prin crearea unui forum al 
societății civile care să reunească reprezentanți ai organizațiilor consumatorilor, ai ONG-
urilor de mediu, ai industriei și ai sindicatelor etc. 

 
 

Transferul competențelor necesare către Uniunea Europeană 
 
 
17. Un pact european al solidarității energetice. Tratatul de la Lisabona prevede în mod 

explicit solidaritatea statelor membre, dar aceasta a rămas literă moartă în actualul cadru 
instituțional. Între timp, domeniul energetic capătă din ce în ce mai mult o dimensiune 
politică, iar Uniunea Europeană nu are un cuvânt de spus în această privință. Solidaritatea ar 
trebui să devină concretă, ca o forță motrice pentru dezvoltarea unei politici energetice 
europene, depășind astfel conflictele născute în jurul suveranității naționale. 
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18. Suplimentarea resurselor financiare ale UE destinate energiei. UE nu dispune de 
mijloacele financiare necesare unor acțiuni de anvergură sau pentru a impune anumite opțiuni 
privind sursele de energie. Bugetul anual al UE este derizoriu în comparație cu cheltuielile 
statelor membre în acest domeniu. Bugetul UE ar trebui suplimentat prin intermediul unor 
resurse independente și autonome, care să includă și instrumente fiscale și crearea unui fond 
pentru finanțarea proiectelor de infrastructură de interes european în domeniul energiei, cum 
ar fi interconectările de electricitate și gaze și stimularea diversificării către surse de energie 
durabile prin cercetare comună în domeniul energiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

 
19. Consolidarea poziției Comisiei Europene. În calitate de instituție care propune și 

coordonează politicile și de gardian al intereselor generale ale Uniunii, Comisia ar trebui să 
fie instituția principală în cadrul căreia se articulează politica energetică europeană, jucând un 
rol mai mare în definirea coerentă, credibilă și eficientă a acesteia și punând astfel bazele unei 
Comunități Europene a Energiei. 

 
20. Evaluarea necesității de revizuire a cadrului instituțional. Până în 2014 ar trebui evaluat 

dacă actualul cadru instituțional este adecvat pentru a atinge obiectivele ambițioase ale unei 
politici europene comune de energie. Dacă acest cadru se va dovedi insuficient, ar trebui să 
fie luată serios în considerare propunerea noastră privind Comunitatea Europeană a Energiei. 

 
 

Concluzie 
 
 
În domeniul energiei, liderilor UE le revine o responsabilitate deosebită pentru viitoarele generații. 
Europa nu-și mai poate permite nicio amânare, întrucât deciziile majore adoptate în prezent în materie 
de energie presupun angajamente pe mai multe decenii. Dacă dorim ca obiectivul tranziției către un 
nou sistem energetic până în 2050 să fie încununat de succes, atunci a venit momentul luării unor 
decizii adecvate pentru a plasa UE pe traiectoria unei dezvoltări durabile, precum și al elaborării în 
comun al unui nou acord privind energia. UE a făcut un pas important înainte în acest sens odată cu 
adoptarea pachetului legislativ climă-energie, care a deschis calea spre această viziune comună. 
Mult mai multe sunt de făcut pentru a transforma în realitate această viziune. 
 
Dorința politică – cu sprijinul societății civile – este esențială și trebuie să contribuie la creareaunui 
bloc european coerent, capabil să înfrunte ansamblul provocărilor energetice în toate dimensiunile 
sale. Credem că opțiunea cea mai ambițioasă și mai promițătoare este cea a instituirii unei adevărate 
Comunități Europene a Energiei, care să acopere toate aspectele economice, sociale, politice și 
strategice relevante. Aceasta ar implica integrarea piețelor energiei, coordonarea politicilor în materie 
de cercetare, a deciziilor în materie de investiții și a mecanismelor de solidaritate, precum și 
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necesitatea de a vorbi într-un singur glas pe scena internațională. Toate acestea au nevoie de o 
abordare supranațională viguroasă. Acest proiect comun ar face ca statele membre și instituțiile 
europene să fie capabile să elaboreze o politică energetică europeană în modul cel mai eficient și 
democratic cu putință. 
 
Înainte de orice, Comunitatea Energetică Europeană ar răspunde preocupărilor cetățenilor UE, care 
sprijină această idee în marea lor majoritate, așa cum au arătat sondaje de opinie recente. Acțiunile cu 
caracter exclusiv național în materie de energie au devenit irelevante, iar realizarea unui sistem 
energetic durabil, rezistent și orientat către viitor poate avea loc cel mai bine la nivel european. 
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