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I.INTRODUCERE 

Proiectul Uniunii Energetice al Comisiei Juncker
1
 a propus să ofere consumatorilor UE o 

energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, prin revizuirea politicilor europene 

privind energia și clima. De asemenea, s-a angajat să transforme UE în lider mondial în 

domeniul energiei regenerabile, să pună pe primul loc eficiența energetică și să continue 

eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice. Patru ani mai târziu, Uniunea 

energetica este o realitate. Cu un sprijin puternic din partea Parlamentului European, a statelor 

membre și a părților interesate, Uniunea Energetica a făcut din Europa o politică europeană mai 

energică și mai modernizată în materie de energie și climă într-o serie de moduri esențiale. 

În primul rând, a fost creat un cadru cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere 

juridic pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris, contribuind, în același timp, la 

modernizarea economiei europene și a industriei sale. Uniunea energetică include un cadru de 

coordonare care va permite statelor membre și Comisiei Europene să colaboreze pentru a dezvolta 

politicile și măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind clima și energia. De asemenea, 

acesta este ferm încorporat în cadrul mai larg al priorităților UE. Uniunea energetica contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă și la implementarea agendelor economiei circulare și a 

calității aerului. Este strâns legată de politicile privind uniunea piețelor de capital, piața unică digitală, 

noua agendă a competențelor pentru Europa, planul de investiții pentru Europa și Uniunea pentru 

securitate. 

În al doilea rând, această abordare cuprinzătoare a Uniunii energetice a permis UE să 

pună în aplicare obiective clare și ambițioase pentru 2030 în ceea ce privește energia 

regenerabilă și eficiența energetică. Aceasta a permis UE să stabilească politici la fel de 

ambițioase privind mobilitatea curată, inclusiv emisiile pentru autoturismele, camionetele și 

camioanele noi. De asemenea, a oferit o bază solidă de lucru pentru o economie modernă și 

prosperă neutră din punctul de vedere al climei până în 2050. Viziunea Comisiei Europene din 

2050
2
 a stabilit un cadru pentru o viitoare politică climatică și energetică care va pune Europa pe calea 

neutralității climatice, cu beneficii semnificative pentru economie și pentru calitatea vieții populației 

sale
3
. 

În al treilea rând, Uniunea energetica oferă o combinație a unui cadru de reglementare 

complet actualizat și o viziune pentru politicile care sunt necesare până în prezent până în 2050. 

Aceasta oferă certitudinea necesară pentru investiții de înaltă calitate și inovatoare 

pentru modernizarea economiei UE și crearea de locuri de muncă locale. În prezent există peste 4 

milioane de locuri de muncă ecologice în UE, iar tranziția în domeniul energiei oferă oportunități clare 

de a crea mai multe locuri de muncă. Mai multe locuri de muncă ecologice vor fi create de investițiile 

UE prin intermediul fondurilor din cadrul politicii de coeziune, fondurile pentru cercetare și inovare, 

Planul Juncker și inițiativele recente ale Comisiei Europene privind finanțele durabile. Uniunea 

energetica sprijină competitivitatea industriei europene prin încurajarea inovației care creează în 

                                                 
1
 A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy 

(COM(2015) 080 final), 25 February 2015.   
2
 A Clean Planet for all — A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and 

climate neutral economy (COM(2018) 773 final), 28 November 2018.   
3
 See also: 10 trends reshaping climate and energy, European Political Strategy Centre, 3 December 2018. 

https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_transforming_climate_and_energy.pdf.   
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primul rând un avantaj global. Uniunea energetica promovează, de asemenea, crearea de retele de 

valori europene în sectoare critice și emergente, cum ar fi bateriile și hidrogenul.  

În al patrulea rând, Uniunea energetica are în centrul său aprofundarea pieței interne a 

energiei, care este esențială pentru a oferi tuturor cetățenilor o sursă de energie sigură, durabilă, 

competitivă și accesibilă. Investițiile în infrastructura inteligentă, inclusiv interconexiunile 

transfrontaliere, precum și aranjamente comune pentru prevenirea și gestionarea posibilelor întreruperi 

au sporit securitatea aprovizionării cu energie și au îmbunătățit rezistența globală a sistemului 

energetic al UE la șocurile energetice externe. Aceste investiții au pregătit, de asemenea, grila UE 

pentru schimbarea sistemului energetic. În paralel, modificările recente ale designului pieței de energie 

electrică vor face accesul pe această piață mai competitiv, vor asigura o integrare eficientă din punct de 

vedere al costurilor, al surselor regenerabile de energie și vor oferi o mai bună valoare consumatorilor 

care vor putea oferi producția și flexibilittatea lor pe piață. 

În al cincilea rând, în paralel cu cadrul de reglementare, Comisia Europeană a pus în 

aplicare un cadru care să permită sprijinirea măsurilor care vizează aspecte sociale, industriale 

și alte aspecte. Aceste măsuri vizează împuternicirea cetățenilor, a întreprinderilor, a orașelor și a 

inovatorilor să joace un rol activ în tranziția energetică. Noi abordări pe care Comisia Europeană le-au 

deschis se dovedesc a fi eficiente, în special în ceea ce privește crearea unei industrii europene a 

bateriilor, sprijinirea regiunilor de cărbune în tranziție sau oferirea de mijloace și motivații orașelor 

pentru a-și mări acțiunile în domeniul climei și al energiei. Cadrul de asistență va fi esențial pentru a 

mobiliza investiția necesară, pentru a profita pe deplin de tranziția energetică și pentru a asigura că 

tranziția este corectă și acceptabilă din punct de vedere social pentru toți. Implicațiile sociale ale 

acestor schimbări trebuie să facă parte din procesul politic încă de la început, și nu pur și simplu să fie 

o idee ulterioară. 

În cele din urmă, Uniunea Energetica a permis UE să vorbească cu o singură voce pe 

scena internațională. UE a reușit să-și exercite rolul de lider în materie de climă, jucând un rol 

esențial în acordul de la Paris, asigurând intrarea în vigoare a acordului în timp record și punerea în 

aplicare a acordului prin regulamentul de la Katowice, adoptat în decembrie 2018. În acest proces, 

credibilitatea UE este susținută de acțiuni concrete și de adoptarea pachetului legislativ complet 

necesar pentru atingerea angajamentului său din 2030 în temeiul Acordului de la Paris. În conformitate 

cu angajamentul său ferm față de multilateralism, unitatea și hotărârea UE au fost esențiale pentru 

menținerea încrederii internaționale în regimul climatic, confruntat cu vidul de conducere în urma 

retragerii Statelor Unite dupa 2017. Europa a continuat cooperarea internațională strânsă în domeniul 

politicilor privind clima și energia. De exemplu, a lucrat cu China la lansarea unui sistem de 

comercializare a emisiilor la nivel național în 2017. 

Cu acest cadru modern de coordonare pentru politica în domeniul climei și energiei, 

stabilit ferm la nivel european, statele membre depun acum eforturi pentru a-și integra și 

moderniza politicile naționale. Uniunea energetica garantează că toate statele membre avansează 

împreună, deoarece au convenit să finalizeze planurile lor naționale de energie și climă până la 

sfârșitul anului 2019. 

Aceste planuri se vor baza pe consultările publice naționale și pe feedbackul Comisiei 

Europene privind proiectele inițiale, pe care toate statele membre le-au prezentat oficial. Cadrul comun 

promovează învățarea reciprocă și maximizează oportunitățile de cooperare regională. De asemenea, se 

lansează un exercițiu de învățare prin practică, în condițiile în care Uniunea energetică planifică  

"puncte de control" regulate pentru a revizui și a îmbunătăți în colaborare politicile. Gestionarea 

acestui dialog iterativ va reprezenta o provocare esențială pentru 2019 și un element esențial în 

asigurarea faptului că Uniunea energetică oferă în mod colectiv toate beneficiile sale. 

Dincolo de politica privind energia și clima, Uniunea energetica se referă la o modernizare 

structurală a economiei europene. Uniunea Energetica promovează reforma structurală a utilizării 

energiei și a resurselor în toate sectoarele-cheie: energia, cu rolul său central, clădiri, transport, 

industrie, agricultură și utilizarea terenurilor în general. Uniunea energetica este, de asemenea, o 

strategie de investiții care are un impact pozitiv asupra economiei și ocupării forței de muncă și ia în 

considerare impactul acesteia asupra regiunilor și a persoanelor vulnerabile. Prin concentrarea sa 

asupra eficienței și a resurselor energetice interne, aceasta va consolida poziția UE pe piețele globale.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail: 

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




