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Potrivit Curții de Conturi Europene, este necesar ca 
piețele energiei din UE, deși constituie un amalgam de 
elemente încă disparate, să colaboreze 
Un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană arată că Uniunea Europeană se 
confruntă în continuare cu dificultatea de a determina piețele locale, naționale și regionale ale 
energiei, care formează încă un amalgam de elemente disparate, să coopereze unele cu 
celelalte în vederea dezvoltării pieței interne a energiei. Curtea a constatat că infrastructura 
energetică din Europa nu este încă proiectată, în general, pentru piețe complet integrate și, 
prin urmare, nu oferă în prezent o securitate efectivă a aprovizionării cu energie. Sprijinul 
financiar de la bugetul UE în domeniul infrastructurii energetice a contribuit numai într-o 
măsură limitată la piața internă a energiei și la securitatea aprovizionării cu energie. 

Piața internă a energiei ar trebui să faciliteze libera circulație și comerțul gazelor și energiei 
electrice pe teritoriul UE. Bugetul UE a furnizat fonduri în cuantum de 3,7 miliarde de euro pentru 
infrastructura energetică între 2007 și 2013, preconizându-se alți 7,4 miliarde de euro în 
perioada 2014-2020. 

Dar raportul reliefează că obiectivul de finalizare a pieței interne a energiei până în 2014, stabilit 
de UE, nu a fost atins. Mai este o cale lungă de parcurs până când cel de al treilea pachet 
legislativ privind energia va fi pe deplin pus în aplicare. Întrucât infrastructura energetică din 
Europa nu este proiectată pentru piețe complet integrate, ea nu oferă o securitate efectivă 
a aprovizionării cu energie, în opinia Curții, care a examinat în acest sens o serie de studii de caz 
în șase state membre: Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, Spania și Suedia. Auditorii Curții au 
remarcat diferențe importante între modurile în care statele membre își organizează piețele lor 
de energie, lucru care riscă să frâneze dezvoltarea pieței UE în ansamblu, concluzia Curții fiind că 
sprijinul financiar acordat de la bugetul UE a contribuit numai într-o măsură limitată la această 
dezvoltare.  

„Securitatea aprovizionării cu energie este vitală pentru Europa într-o lume caracterizată, în 
prezent, de incertitudine”, a declarat domnul Phil Wynn Owen, membrul Curții responsabil de 
raport. „Pentru a garanta această securitate, este necesar să finalizăm piața internă a energiei și 
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să partajăm energia de care dispunem.” 

Raportul relevă faptul că, pentru a se asigura circulația transfrontalieră a energiei, este nevoie de 
mai multă cooperare între statele membre învecinate. Comisia Europeană ar trebui, așadar, să 
identifice infrastructurile energetice din cadrul UE care nu sunt utilizate în mod activ și să 
colaboreze cu statele membre pentru a elimina barierele din calea utilizării lor în scopul pieței 
interne a energiei. În plus, Comisia ar trebui să analizeze noi posibilități prin care energia produsă 
într-un stat membru poate fi pusă la dispoziția consumatorilor din alt stat membru, de exemplu 
prin instituirea unor operatori regionali de infrastructură. 

Întrucât reglementările privind piața internă a energiei nu au fost pe deplin puse în aplicare, 
Curtea recomandă Comisiei să inițieze, până la sfârșitul anului 2016, eventualele proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor care se pot dovedi necesare împotriva statelor membre. 

Nu în ultimul rând, finanțarea care se acordă în prezent pentru infrastructură energetică nu are 
ca obiectiv primar piața internă a energiei. Comisia ar trebui să formuleze propuneri legislative cu 
privire la modalitatea de a condiționa deciziile sale de selecție a unor proiecte de infrastructură 
energetică în vederea finanțării de funcționarea adecvată și continuă a pieței energiei din statele 
membre. 

Note către editori 
 
Raportul special nr. 16/2015: „Sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea securității aprovizionării 
cu energie, prin dezvoltarea pieței interne a energiei” este disponibil în prezent în limbile engleză, franceză și 
germană (celelalte versiuni lingvistice vor fi disponibile în scurt timp). 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele unor audituri de conformitate sau ale unor 
audituri ale performanței care au ca obiect domenii specifice ale bugetului sau aspecte specifice legate de gestiune. 
Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare 
riscurile existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, 
schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în rândul publicului larg. 


