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instrument pentru viitoarele activități de audit ale instituției.
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al Camerei I. Olivier Prigent a fost responsabil de coordonarea activității, iar Bertrand Tanguy a fost coordonator 
adjunct.
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05Glosar și acronime

Active depreciate: active care au suferit închideri neprevăzute ori premature sau care au cunoscut o reducere 
a valorii contabile, o devalorizare sau o conversie în pasive.

Adaptare la schimbările climatice: procesul de ajustare la schimbări climatice reale sau preconizate și la efectele 
acestora.

Atenuarea schimbărilor climatice: intervenție umană pentru a reduce sursele de emisii de gaze cu efect de seră 
sau pentru a dezvolta capacitatea mijloacelor de absorbție a acestor gaze.

Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC): un set de tehnologii pentru captarea, transportul și stocarea 
dioxidului de carbon emis de centralele electrice și de instalațiile industriale. Obiectivul acestui proces este de 
a împiedica dioxidul de carbon să ajungă în atmosferă, prin stocarea acestuia în formațiuni geologice adecvate.

CO2 echivalent (CO2e): unitate utilizată pentru consolidarea volumelor tuturor gazelor cu efect de seră într-o 
singură cifră. Ea desemnează volumul emisiilor de dioxid de carbon (CO2) care ar cauza aceeași încălzire a climei, 
într-o anumită perioadă de timp, ca și volumul emisiilor corespunzătoare unui anumit gaz cu efect de seră sau unui 
anumit mix de gaze cu efect de seră.

Conferința părților (COP): organul decizional suprem al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice (CCONUSC). Toate statele care sunt părți la convenție sunt reprezentate în COP. În cadrul 
acestei conferințe, ele analizează punerea în aplicare a convenției și a oricăror alte instrumente juridice adoptate de 
COP și iau deciziile necesare pentru promovarea unei implementări eficace. UE și statele sale membre sunt părți la 
convenție și participă la reuniunile COP.

Contribuție stabilită la nivel național (CSN): în contextul Acordului de la Paris, toate părțile trebuie să propună, 
pe bază voluntară, ținte naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin așa-numitele „contribuții 
stabilite la nivel național”. În mod periodic, părțile vor desfășura un dialog de facilitare pentru a face bilanțul 
eforturilor colective depuse în vederea atingerii obiectivului pe termen lung și își vor actualiza CSN-urile.

Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC): tratat internațional 
de mediu, negociat la Summitul Pământului de la Rio de Janeiro, în 1992. Obiectivul CCONUSC este stabilizarea 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice o interferență antropică 
periculoasă cu sistemul climatic. Este necesar ca acest obiectiv să fie atins într-un interval de timp suficient pentru 
ca ecosistemele să se poată adapta în mod natural la schimbările climatice, pentru ca producția de alimente să nu 
fie amenințată, iar dezvoltarea economică să se poată realiza în mod durabil. CCONUSC desemnează, de asemenea, 
Secretariatul Organizației Națiunilor Unite, care are rolul de a sprijini funcționarea convenției.

Emisii antropice: emisii rezultate din activitățile umane, spre deosebire de emisiile produse pe cale naturală, fără 
intervenție umană.

Energie din surse regenerabile: energia colectată din resurse regenerabile, care, considerate la scara de timp 
umană, se refac în mod natural; printre aceste surse se numără lumina soarelui, vântul, biomasa sau căldura 
geotermală.

Exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF): introdus în Protocolul 
de la Kyoto din 1997, sectorul LULUCF este definit de Secretariatul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice drept „un sector care face obiectul inventarului gazelor cu efect de seră și care include 
emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră rezultate din exploatarea directă de către om a terenurilor, din 
schimbarea destinației terenurilor și din silvicultură.”

Gaze cu efect de seră: gaze care acționează ca o pătură în atmosfera Pământului, blocând căldura și încălzind astfel 
suprafața planetei; acest fenomen este cunoscut sub numele de „efect de seră”. Principalele gaze cu efect de seră 
sunt dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) și gazele fluorurate (hidrofluorocarburile, 
perfluorocarburile, SF6 și NF3).
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Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC): principalul organism științific internațional 
care se ocupă de evaluarea schimbărilor climatice. Acest grup a fost creat de Programul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Mediu (PNUM) și de către Organizația Meteorologică Mondială (WMP) în 1988 pentru a prezenta 
lumii o perspectivă științifică clară cu privire la stadiul actual al cunoștințelor legate de schimbările climatice și de 
impactul potențial socioeconomic și de mediu al acestora.

Intermitență: sursele care nu produc energie în mod continuu din cauza unor factori care nu pot fi controlați direct 
sunt descrise ca având un caracter intermitent. De exemplu, turbinele eoliene nu produc energie atunci când nu 
bate vântul. Centralele solare nu produc energie pe timp de noapte sau atunci când un strat gros de nori împiedică 
pătrunderea soarelui.

Mijloc de absorbție: orice proces, activitate sau mecanism care absoarbe din atmosferă un gaz cu efect de seră.

Partajarea eforturilor: Decizia din 2009 privind partajarea eforturilor reglementează reducerea emisiilor în 
sectoarele care nu fac obiectul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii. Aceste sectoare includ 
transporturile (cu excepția transportului aerian și maritim internațional), agricultura și silvicultura, clădirile și 
deșeurile, precum și sectoarele industriale care nu sunt incluse în schema UE de comercializare a certificatelor de 
emisii.

Politica de coeziune: politică a UE care are drept scop îmbunătățirea coeziunii economice, teritoriale și sociale în 
Uniunea Europeană, prin reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni. Politica de coeziune este 
implementată prin trei fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european 
(FSE) și Fondul de coeziune. Împreună cu Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și cu Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), acestea constituie fondurile structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI).

Potențial de încălzire globală (GWP): măsură relativă a cantității de căldură pe care o tonă dintr-un anumit gaz cu 
efect de seră o reține în atmosferă, în comparație cu cantitatea de căldură reținută de o masă similară de dioxid de 
carbon.

Prețurile cu amănuntul și prețurile angro la energie: prețurile cu amănuntul desemnează prețurile plătite de 
consumatorul final de energie. Acestea includ taxe, alte suprataxe și reduceri care pot varia de la un stat membru la 
altul. Prețurile angro sunt acele prețuri plătite importatorilor sau producătorilor de energie de către furnizorii care 
vând produsele energetice consumatorilor finali.

Raportul cost-eficacitate: relația dintre resursele utilizate și rezultatele obținute. Obținerea unui bun raport 
cost-eficacitate este o cerință pentru cheltuielile UE.

Spațiul Economic European (SEE): SEE prevede libera circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și 
a capitalurilor în cadrul pieței unice europene. Din SEE fac parte toate statele membre ale UE, precum și Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia.

Tarife fixe: tarife care garantează prețuri cu amănuntul constante plătite operatorilor de instalații de energie din 
surse regenerabile pentru o anumită perioadă de timp.

Transportul aerian/maritim internațional: în acest raport, transportul aerian/maritim internațional se referă 
la zborurile/transportul maritim între UE și un aeroport/port dintr-o țară terță. Această distincție este necesară 
deoarece inventarele gazelor cu efect de seră contabilizează separat emisiile din sectorul transportului aerian/
maritim internațional față de emisiile produse de transportul aerian/maritim intra-UE.
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I
Energia a jucat un rol important la începuturile Uniunii Europene, atunci când cele șase state membre fondatoare 
au creat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului în 1952, cu 65 de ani în urmă. Măsurile de combatere 
a schimbărilor climatice au apărut mai târziu. Energia și schimbările climatice sunt în prezent strâns legate, dat fiind 
că producția de energie, în principal prin transformarea și arderea combustibililor fosili, și consumul de energie – în 
industrie, de către gospodării și în sectorul transporturilor, de exemplu – reprezintă 79 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră din UE. În consecință, pentru combaterea schimbărilor climatice sunt esențiale acțiuni eficace în dome-
niul producției de energie și al utilizării acesteia. Energia și schimbările climatice ridică numeroase probleme care 
pot fi cel mai bine abordate prin cooperarea între state. Prin urmare, aceste domenii sunt o prioritate pe agenda UE.

II
Prezenta analiză panoramică și-a propus să contureze o imagine de ansamblu a acțiunilor curente ale UE legate de 
energie și de schimbările climatice, să sintetizeze principalele activități de audit în domeniu desfășurate până în pre-
zent de Curtea de Conturi Europeană și de alte instituții supreme de audit din UE și să identifice principalele provo-
cări cu scopul de a pune la dispoziție informații relevante pentru dezbaterile legislative și pentru viitoarele activități 
de audit.

III
UE dispune de un cadru de politică atât în ceea ce privește energia, cât și în domeniul schimbărilor climatice. 
Anumite domenii, cum ar fi alegerea mixului energetic, rămân în sfera de competență a statelor membre. La nivel 
internațional, UE și statele sale membre au jucat un rol de prim-plan în acordurile internaționale privind schimbările 
climatice, cum ar fi Acordul de la Paris din 2015.

IV
În domeniul energiei, un element important al acțiunii UE constă în crearea unei piețe interne a energiei, care să 
faciliteze libera circulație și comerțul fără frontiere al gazelor și al energiei electrice în UE. Piața internă a energiei 
urmărește realizarea obiectivelor politicii energetice a UE într-un mod eficace din punctul de vedere al costurilor. 
Aceste obiective constau în asigurarea unei energii care să fie accesibilă din punct de vedere financiar, disponibilă la 
prețuri competitive, durabilă și sigură.

V
În noiembrie 2016, Comisia a prezentat un pachet de propuneri pentru reformarea în continuare a pieței energiei, 
pachet cunoscut sub numele de „Energie curată pentru toți europenii”. Aceste propuneri sunt analizate în prezent 
de către autoritățile legislative ale UE, și anume Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

VI
În ceea ce privește schimbările climatice, cea mai mare parte a acțiunilor UE se concentrează pe eforturile de ate-
nuare prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în timp ce problematica adaptării la efectele schimbărilor 
climatice rămâne în mare măsură nereglementată.
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VII
Acest accent puternic pe atenuare este reflectat în obiectivele UE privind clima și energia. UE și-a fixat, pentru 2020 
și pentru 2030, ținte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de majorare a ponderii energiei din surse rege-
nerabile în consumul de energie și de creștere a eficienței energetice. Până în 2050, UE intenționează să își reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % față de nivelurile din 1990.

VIII
Abordările utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră diferă de la un sector la altul. Prin schema 
sa de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), UE a stabilit un plafon pentru emisiile totale generate de 
anumite sectoare furnizoare de energie, de unele industrii energointensive și de zborurile intra-SEE și a creat o piață 
pentru cotele de emisii, stabilind astfel „un preț” al carbonului. Pentru celelalte sectoare, abordarea aplicată a fost 
de a reduce emisiile pe baza unor ținte obligatorii în materie, stabilite pentru fiecare stat membru de către UE. Sta-
tele membre sunt responsabile fiecare în parte pentru definirea și implementarea politicilor și a măsurilor naționale 
în vederea atingerii țintelor fixate. Aceste abordări sunt însoțite de măsuri atât naționale, cât și la nivelul UE, care 
vizează creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și a eficienței energetice.

IX
Chiar dacă eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră vor avea succes, iar obiectivul Acordului de 
la Paris – și anume menținerea creșterii temperaturii globale sub 2 °C față de nivelurile preindustriale – va fi atins, 
adaptarea la schimbările climatice rămâne necesară. Schimbările climatice își fac deja simțit impactul asupra mediu-
lui, a societății și a economiei în condițiile în care, în prezent, creșterea temperaturii se situează la puțin peste 1 °C 
față de perioada preindustrială. Dacă temperatura va crește în cele din urmă cu 2 °C, clima Europei va fi semnifica-
tiv diferită față de cea din prezent. Temeiul pe care se sprijină acțiunea UE în domeniul adaptării este reprezentat 
de Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice, adoptată în 2013, care încurajează statele membre să ia 
măsuri, însă nu impune obligații în acest sens.

X
În ultimii ani, instituțiile supreme de audit naționale și Curtea de Conturi Europeană au auditat o gamă largă de 
subiecte din domeniul energiei și al schimbărilor climatice. Auditurile din domeniul energiei au constituit subiectul 
majorității rapoartelor, în timp ce alte teme, cum ar fi adaptarea la schimbările climatice, s-au bucurat de mai puțină 
atenție. Deși sfera acoperită de diferitele audituri a variat, pot fi identificate totuși o serie de constatări comune. 
În urma acestor audituri, s-a constatat că diferențele în ceea ce privește modul în care statele membre au pus în 
aplicare legislația UE și au administrat piețele naționale de energie au încetinit progresele în direcția finalizării 
pieței interne a energiei a UE. În pofida dezvoltării cu succes a energiei din surse regenerabile și a scăderii costurilor 
acestui tip de energie la nivel mondial, auditurile au constatat un slab raport cost-eficacitate, precum și obstacole în 
calea investițiilor. Probleme legate de raportul cost-eficacitate au fost identificate cu regularitate și în urma audi-
turilor referitoare la eficiența energetică; în plus, în domeniul energiei nucleare, instituțiile supreme de audit au 
constatat depășiri considerabile ale costurilor, precum și întârzieri importante. Totodată, aceste audituri au arătat că 
trecerea la moduri de transport cu emisii scăzute de dioxid de carbon nu are loc într-o măsură suficientă. În ceea ce 
privește adaptarea la schimbările climatice, auditurile s-au axat în principal pe inundații. În acest domeniu, audito-
rii au identificat probleme legate de prevenirea inundațiilor, de protecția împotriva inundațiilor și de răspunsul la 
acestea.
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XI
Prezenta analiză panoramică a identificat șapte domenii de provocări principale:

1. Guvernanța în domeniul energiei și al schimbărilor climatice

2. Politici bazate pe elemente concrete

3. Tranziția energetică

4. Utilizarea cu eficacitate a cercetării și a inovării

5. Planificarea și gestionarea adaptării la schimbările climatice

6. Finanțarea

7. Implicarea cetățenilor UE



10Introducere

Informații generale cu privire la energie și la schimbările climatice

01 
Concentrația de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă a atins un nou record la sfârșitul anului 2015, ajungând la 
400 de părți la un milion1. Toate seturile majore de date cu privire la temperatura globală la suprafață arată că 2016 
a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată: în medie, temperatura de pe planetă a fost cu 1,1 °C mai ridicată 
decât în perioada preindustrială. În 2016, calota glaciară arctică s-a redus la cea mai mică suprafață înregistrată de 
la începutul măsurătorilor prin satelit, în 1979. Franța și Germania au cunoscut importante inundații în lunile mai și 
iunie, în timp ce iulie și august au fost cele mai secetoase luni înregistrate vreodată în Franța.

02 
Schimbările climatice și cauzele acestora nu mai fac obiectul unor contestații științifice serioase. De aproape trei 
decenii, mii de oameni de știință din toată lumea contribuie cu cunoștințe științifice referitoare la schimbările cli-
matice și la impactul socioeconomic și de mediu al acestora prin intermediul Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC). Potrivit IPCC, influența omului asupra sistemului climatic este clară și este vizibilă prin 
creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă și prin încălzirea observată2. Legătura dintre aceste 
două fenomene (pe de o parte, creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă și, de cealaltă parte, 
creșterea temperaturii Pământului) este bine înțeleasă (a se vedea caseta 1).

Ca
se

ta
 1 De ce se încălzește atmosfera din cauza gazelor cu efect de seră

Atunci când lumina Soarelui pătrunde în atmosfera terestră, o parte a acesteia este reflectată de nori și de 
particulele din aer înapoi în spațiu. Cea mai mare parte a luminii trece prin atmosferă și ajunge la suprafața 
Pământului. O parte din această lumină este reflectată în special de suprafețe deschise la culoare, cum ar fi 
cele acoperite cu zăpadă, iar altă parte este absorbită de Pământ, prin suprafețele de culori închise, cum ar 
fi cele acoperite cu vegetație sau drumurile. Pământul emite, la rândul lui, o energie naturală, sub formă de 
radiații infraroșii. Atunci când energia reflectată sau cea emisă de suprafața Pământului traversează atmosfera, 
o parte din aceasta este absorbită de atmosferă.

Cu cât concentrația de gaze cu efect de seră în atmosferă este mai ridicată, cu atât cantitatea de energie 
absorbită de aceasta este mai mare. Energia respectivă încălzește apoi atmosfera, ca într-o seră. Pe termen 
lung, o atmosferă mai caldă modifică sistemul climatic al planetei.

Cele mai importante emisii de gaze cu efect de seră sunt cele de dioxid de carbon (CO2), care reprezintă 
aproximativ 80 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. Ele sunt urmate de emisiile de metan 
(CH4), cu o pondere de 11 %, de protoxid de azot (N2O), care reprezintă 6 %, și de gazele fluorurate, într-o 
proporție de 3 %.
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Radiația solară re�ectată de suprafața Pământului

Radiația solară re�ectată de atmosferă

Energia emisă de suprafața 
Pământului

Energia eliberată în spațiu

Energia absorbită de atmosferă

Gaze cu 
efect de seră

Radiația solară absorbită de suprafața 
Pământului

Gaze cu efect de seră

Radiația solară absorbită de atmosferă

Soarele

Pământul

Atmosferă
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03 
Energia a jucat un rol important la începuturile Uniunii Europene, când cele șase state membre fondatoare au creat 
mai întâi, în 1952, o piață comună a cărbunelui și oțelului, prin Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, și 
apoi, în 1957, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Începând din anii ’90, UE depune eforturi în vederea creă-
rii unei piețe interne a energiei, care să permită libera circulație a energiei în Uniune.

04 
Energia și schimbările climatice sunt strâns legate, dat fiind că producția de energie, în principal prin transformarea 
și arderea combustibililor fosili, și consumul de energie – în industrie, de către gospodării și în sectorul transportu-
rilor, de exemplu – reprezintă 79 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. În consecință, pentru combaterea 
schimbărilor climatice, este nevoie, în primul rând, de transformări la nivelul producției de energie și al utilizării 
acesteia. Acoperirea necesarului de energie și reducerea în același timp a emisiilor de gaze cu efect de seră reprezin-
tă o provocare majoră pentru UE și pentru statele sale membre.

05 
Construirea unei „uniuni energetice reziliente cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice” este, 
prin urmare, o prioritate majoră a Comisiei Europene. Strategia privind uniunea energetică, prin cele cinci dimen-
siuni ale sale, oferă un cadru pentru realizarea acestei priorități (a se vedea caseta 2). În vederea implementării 
strategiei, Comisia a propus în 2016 mai multe proiecte importante de acte legislative și o serie de inițiative nelegis-
lative în materie de energie și schimbări climatice, fiind de remarcat aici Pachetul privind o energie curată pentru 
toți europenii3. Aceste propuneri vor fi dezbătute în Consiliu și în Parlamentul European în 2017 și în 2018. Din punct 
de vedere financiar, UE și-a asumat angajamentul de a cheltui pentru acțiunile din domeniul climatic cel puțin 20 % 
din bugetul său aferent perioadei 2014-2020, adică aproximativ 212 miliarde de euro.
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 2 Cinci dimensiuni interdependente, care se susțin reciproc, ale strategiei-cadru pen-

tru o uniune energetică rezilientă

Sursa: O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, 
[COM(2015) 80 final din 25 februarie 2015].

Dimensiunea referitoare la securitate energetică, solidaritate și încredere se axează pe diversificarea 
surselor de energie, a furnizorilor și a rutelor de aprovizionare, pe cooperarea dintre statele membre, precum 
și pe o mai mare transparență privind contractele de aprovizionare cu gaze.

Dimensiunea referitoare la o piață internă a energiei complet integrată are drept scop să permită libera 
circulație a energiei în UE, prin intermediul unei infrastructuri corespunzătoare și fără bariere tehnice sau de 
reglementare.

Dimensiunea legată de eficiența energetică consideră că aceasta din urmă trebuie tratată ca „o sursă de 
energie în sine” și încurajează statele membre să acorde prioritate politicilor în domeniul eficienței energetice 
pentru a reduce dependența de importurile de energie, pentru a reduce emisiile și pentru a diminua facturile 
la energie.

Dimensiunea referitoare la decarbonizarea economiei afirmă că „o politică ambițioasă privind schimbările 
climatice face parte integrantă din uniunea noastră energetică” și urmărește să plaseze UE pe locul întâi în 
lume în domeniul energiei din surse regenerabile.

Cercetarea, inovarea și competitivitatea reprezintă cea de a cincea dimensiune, care sprijină realizarea de 
progrese semnificative în ceea ce privește tehnologiile energetice nepoluante și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon.

Uniunea
energetică

Eficienţă
energetică 
în sprijinul 
moderării

cererii

Decarbonizarea
economiei

O piaţă 
europeană

a energiei pe 
deplin integrată

Cercetare, inovare
și competitivitate

Securitate
energetică,

solidaritate și
încredere

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1499067732862&uri=CELEX:52015DC0080
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06 
Acțiunea UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice cuprinde două politici complementare în ceea ce 
privește răspunsul la schimbările climatice: atenuarea și adaptarea. Atenuarea schimbărilor climatice urmăreș-
te să abordeze cauzele acestui fenomen prin reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin 
dezvoltarea mijloacelor naturale de absorbție a gazelor cu efect de seră. Adaptarea are drept scop anticiparea 
efectelor schimbărilor climatice și luarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea la minimum 
a eventualelor daune.

Scopul și abordarea prezentei analize panoramice

07 
Prezenta analiză panoramică cu privire la acțiunea UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice își 
propune:

 ο să ofere o imagine de ansamblu a eforturilor UE în acest domeniu;

 ο să sintetizeze principalele activități de audit desfășurate de Curtea de Conturi Europeană și de alte 
instituții supreme de audit din UE până în prezent referitor la aceste domenii;

 ο să identifice principalele probleme și provocări, cu scopul de a pune la dispoziție informații relevante 
pentru dezbaterile legislative și pentru activitățile viitoare de audit.

08 
Raportul este structurat după cum urmează:

 ο partea I descrie principalele politici ale UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice; emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de diferitele sectoare; legislația sectorială conexă a UE; modul în care 
această legislație este pusă în aplicare și finanțarea pusă la dispoziție pentru a ajuta UE să își atingă țintele 
legate de energie și climă;

 ο partea a II-a conține o analiză a aspectelor auditate în domeniul energiei și al schimbărilor climatice de 
către Curtea de Conturi Europeană și de către instituțiile supreme de audit din statele membre, precum 
și o prezentare a principalelor constatări formulate. Un rezumat al tuturor rapoartelor de audit publicate 
de Curte în acest domeniu este disponibil pe site-ul internet al instituției, împreună cu o listă a tuturor 
rapoartelor instituțiilor supreme de audit care au fost analizate;

 ο partea a III-a pune accentul pe principalele provocări viitoare, atât pentru a pune la dispoziție informații 
relevante pentru dezbaterile legislative, cât și pentru a contribui la identificarea eventualelor oportunități 
și provocări pentru auditul finanțelor publice.

09 
Analiza panoramică nu este un audit, ea fiind mai degrabă o evaluare bazată în mare măsură pe informații aflate 
la dispoziția publicului larg4. Ea nu se bazează pe niciun fel de activități noi de audit și nu prezintă constatări de 
audit sau recomandări noi. Răspunsurile Comisiei la constatările și recomandările formulate în rapoartele citate 
ale Curții au fost publicate în rapoartele respective, care sunt disponibile pe site-ul internet al instituției. Detalii 
suplimentare cu privire la abordare și la sursele utilizate pot fi găsite în anexă.
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10 
Partea I descrie acțiunile UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice și include informații cu privire la 
următoarele:

 ο o prezentare sintetizată referitoare la sfera de competență a UE în acest domeniu și la activitățile 
desfășurate la nivelul UE în legătură cu atenuarea schimbărilor climatice. Această secțiune prezintă 
principalele ținte și obiective ale UE în materie de energie și climă și descrie, pe scurt, cadrul aferent de 
politică și cei doi piloni principali utilizați pentru atingerea țintelor de reducere a emisiilor: schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii și partajarea eforturilor;

 ο acțiuni de atenuare în fiecare sector care generează emisii de gaze cu efect de seră: aprovizionarea cu 
energie, industria, construcțiile, transportul, agricultura și silvicultura și deșeurile. Aprovizionarea 
cu energie și utilizarea acesteia reprezintă 79 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE și, prin urmare, 
beneficiază de cea mai mare atenție;

 ο adaptarea la schimbările climatice, cu accent pe modificările și efectele anticipate asupra societății și 
mediului;

 ο alte politici de sprijinire a implementării acțiunilor UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice, și 
anume: cercetarea și inovarea, finanțarea din surse publice și private pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, precum și acțiunile vizând îmbunătățirea procesului de elaborare 
a politicilor și a punerii lor în aplicare.

Competența UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice

11 
Energia și schimbările climatice sunt două domenii în care Uniunea și statele membre dispun de competențe 
partajate5. Aceasta înseamnă că UE și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere 
juridic. Statele membre pot să își exercite propria competență numai în cazul în care UE nu a elaborat și implemen-
tat politici și strategii în domeniul energiei și al schimbărilor climatice6.

12 
Obiectivele politicii energetice a UE sunt stabilite în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene7, unde se afirmă 
că, în spiritul solidarității între statele membre, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește:

 ο să asigure funcționarea pieței energiei;

 ο să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune;

 ο să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și 
energii regenerabile; și

 ο să promoveze interconectarea rețelelor energetice.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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13 
Tratatul prevede totodată că măsurile implementate în cadrul politicii UE în domeniul energiei nu trebuie să 
„aduc[ă] atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, 
dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie”. Această 
dispoziție poate face însă obiectul unor derogări. În special, politica de mediu a UE poate prevedea măsuri care 
aduc atingere în mod semnificativ opțiunii unui stat membru între diferite surse de energie și structurii generale 
a alimentării sale cu energie8.

14 
Competența UE în ceea ce privește schimbările climatice derivă din competențele sale în domeniul politicii de me-
diu. Obiectivele acesteia din urmă, astfel cum sunt stabilite în tratat, includ9:

 ο conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

 ο ocrotirea sănătății persoanelor;

 ο utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; și

 ο promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară 
regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

15 
De asemenea, tratatul stipulează că politica Uniunii în domeniul mediului se bazează pe principiile precauției și 
acțiunii preventive, pe principiul remedierii poluării la sursă și pe principiul „poluatorul plătește”10. Ca principiu ge-
neral, cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor 
Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile11.

16 
Atât în domeniul energiei, cât și în domeniul schimbărilor climatice, în funcție de subiectul vizat în mod exact, UE 
are competența de a acționa pe scena internațională. De exemplu, Uniunea poate negocia sau încheia acorduri 
internaționale cu părți terțe, fie separat, fie împreună cu statele membre12.

Acordurile internaționale privind schimbările climatice

17 
Schimbările climatice nu pot fi combătute doar prin eforturile unor țări sau regiuni care acționează singure, acest 
fapt fiind recunoscut de UE13. Uniunea și statele sale membre generează doar aproximativ 12 % din totalul emisii-
lor globale de gaze cu efect de seră14; aceasta înseamnă că ele joacă un rol de prim-plan în negocierea acordurilor 
internaționale privind schimbările climatice în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (CCONUSC)15, sub egida căreia au fost încheiate Protocolul de la Kyoto și Acordul de la Paris.

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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18 
Protocolul de la Kyoto a fost adoptat în 1997 și a intrat în vigoare în 2005. El stabilea, pentru 37 de țări plus Uniu-
nea Europeană, obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 5 % în perioada 2008-2012 față de nive-
lurile din 1990. Uniunea Europeană se angajase să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 8 % în loc de 5 %16. 
În temeiul Protocolului de la Kyoto, astfel cum a fost modificat la Doha în 2012, UE și statele sale membre s-au 
angajat să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % până în 2020, comparativ cu nivelurile din 1990.

19 
În cadrul Acordului de la Paris, guvernele au convenit să mențină creșterea temperaturii medii globale „cu mult 
sub 2 °C” față de nivelurile preindustriale, urmărind să limiteze creșterea temperaturii la 1,5 °C. Părțile semnatare 
ale Acordului de la Paris, inclusiv UE și fiecare stat membru, au prezentat detalii privind contribuția lor respectivă 
la atingerea acestui obiectiv17. Potrivit CCONUSC, aceste contribuții nu vor fi suficiente pentru a menține creșterea 
temperaturii globale sub 2 °C18. Prin urmare, părțile semnatare au convenit să se reunească din cinci în cinci ani pen-
tru a se informa reciproc cu privire la progresele realizate și pentru a stabili ținte mai ambițioase, impuse de către 
datele științifice. Recunoscând impactul negativ al schimbărilor climatice, părțile semnatare au inclus în Acordul de 
la Paris și dispoziții privind adaptarea la schimbările climatice.

Ca
se

ta
 3 Acordul de la Paris: un angajament la nivel mondial

Acordul de la Paris reprezintă un angajament la nivel mondial privind atenuarea schimbărilor climatice. El 
a fost semnat în 2015 de către 195 de state, adică de toți membrii CCONUSC cu excepția Republicii Nicaragua și 
a Siriei. Țărilor semnatare le corespund 99,75 % din emisiile globale.

Statele Unite ale Americii sunt sursa a 18 % din volumul emisiilor globale, situându-se astfel pe locul doi în 
lume în ceea ce privește cantitatea de emisii produse, după China (20 %). În iunie 2017, președintele Statelor 
Unite ale Americii a anunțat că SUA se vor retrage din Acordul de la Paris. Restul de 147 de țări care au ratificat 
acordul până în iunie 2017 reprezintă sursa a 66 % din emisiile globale, depășind astfel pragul de 55 % care 
a fost stabilit ca fiind necesar pentru intrarea în vigoare a acordului.

20 
Înainte de Conferința de la Paris, țările dezvoltate se angajaseră deja să aloce, până în 2020, o sumă anuală de 100 de 
miliarde de dolari americani pentru a sprijini eforturile țărilor în curs de dezvoltare de atenuare a schimbărilor cli-
matice și de adaptare la acestea. Țările dezvoltate și-au reafirmat acest angajament în cadrul Acordului de la Paris și 
s-au angajat totodată să crească nivelul de sprijin începând cu anul 202519.

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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Cadrul UE privind energia și schimbările climatice

Țintele și obiectivele UE în materie de energie și climă

21 
Pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Protocolului de la Kyoto și al Acordului de la Paris, UE și-a 
stabilit diferite ținte în legătură cu atenuarea schimbărilor climatice. Acestea presupun reduceri directe și cuantifica-
te ale emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și ținte specifice în ceea ce privește producția de energie din surse 
regenerabile și creșterea eficienței energetice (a se vedea caseta 4).

Ca
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 4 Țintele și obiectivele UE în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

energie din surse regenerabile și eficiență energetică

 ο Până în 202020:

– reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (în comparație cu nivelurile din 1990);

– creșterea la 20 % a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie;

– o țintă orientativă de îmbunătățire a eficienței energetice cu 20 % în raport cu previziunile privind 
consumul de energie în viitor.

 ο Până în 203021:

– reducerea cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (în comparație cu nivelurile din 1990);

– creșterea la cel puțin 27 % a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie (țintă 
obligatorie la nivelul UE);

– o țintă orientativă de îmbunătățire a eficienței energetice cu cel puțin 27 % în raport cu previziunile privind 
consumul de energie în viitor; această cotă urmează să fie revizuită în 2020, avându-se în vedere o țintă de 
30 % la nivelul UE22.

 ο Până în 205023: UE intenționează să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % față de 
nivelurile din 1990.

22 
Până în 2014, UE reușise deja să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu peste 20 % față de nivelurile din 199024. 
În 2015 însă, emisiile au crescut cu 0,7 % față de 2014.



19Partea I – Energia și schimbările climatice: acțiunile UE
 
 

23 
Tendințele, proiecțiile și țintele curente sunt prezentate în figura 1, alături de reducerile de emisii necesare pentru 
îndeplinirea acestor ținte. Din figură reiese că țintele și obiectivele fixate pentru 2030 și pentru 2050 în materie 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră nu pot fi atinse dacă nu se depun eforturi suplimentare semnifi-
cative. Pentru a îndeplini țintele fixate pentru 2030, eforturile anuale de reducere a emisiilor vor trebui să crească cu 
jumătate în următorii zece ani. Cea mai importantă modificare va fi însă cea necesară pentru perioada de după 2030, 
când rata de reducere a emisiilor va trebui să depășească nivelurile istorice de trei până la patru ori dacă se dorește 
atingerea obiectivului stabilit pentru 2050.
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 1 Emisiile de gaze cu efect de seră în UE: tendințe, proiecții, ținte și obiective de 

reducere

Anul
2050204520402035203020252020201520102005200019951990

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000

3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000

-1,0 % pe an

- 95 %

- 80 %-4,6 % pe an

-3,3 % pe an

- 40 %-1,5 % pe an

- 20 %

Ținta pentru 2030 (-40 % față de 1990)

Valorile din trecut ale emisiilor de gaze cu efect de seră Obiectivul pentru 2050 (-80 % față de 1990)

Efortul necesar pentru a atinge obiectivul pentru 2050 (-80 %)
Efortul necesar pentru a atinge ținta pentru 2030
Obiectivul pentru 2050 (-95 % față de 1990)

Efortul necesar pentru a atinge obiectivul pentru 2050 (-95 %)

M
ili

oa
ne

 d
e t

on
e d

e 
CO

2 ec
hi

va
le

nt
 (C

O 2e)

Previziuni „în contextul măsurilor existente”
Previziuni „în contextul unor măsuri suplimentare”
Ținta pentru 2020 (-20 % față de 1990)

24 
Pentru a atinge aceste ținte și obiective, UE a stabilit ținte intermediare de reducere a emisiilor în sectoarele acoperi-
te de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). În ceea ce privește sectoarele care nu intră sub 
incidența EU ETS, UE repartizează efortul între statele sale membre prin stabilirea unor ținte naționale obligatorii de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, proces cunoscut ca „partajarea eforturilor”. Aceste politici – EU ETS și 
partajarea eforturilor – sunt descrise în secțiunile următoare.

Sursa: Agenția Europeană de Mediu, „Trends and projections in Europe 2016 – Tracking progress towards Europe’s climate and energy 
targets”.

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_ro
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
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25 
Pentru a monitoriza progresele realizate în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, 
Comisia Europeană și statele membre raportează anual către CCONUSC cu privire la emisiile lor antropice25 de gaze 
cu efect de seră. De asemenea, UE a instituit un sistem intern de raportare a emisiilor26. Acesta este articulat în jurul 
inventarului UE cu privire la gazele cu efect de seră, care este rezultatul compilării inventarelor respective ale state-
lor membre și este întocmit de către Comisie. În cooperare cu Eurostat și cu Centrul Comun de Cercetare al Comi-
siei, Agenția Europeană de Mediu (AEM) verifică anual calitatea inventarelor statelor membre. În cadrul CCONUSC, 
experți internaționali din țări din afara UE trebuie să revizuiască inventarele gazelor cu efect de seră din UE cel puțin 
o dată la cinci ani.

26 
În 2015, statele membre ale UE (a se vedea figura 2) au emis aproximativ 4,6 gigatone de CO2 echivalent (CO2e)27.
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Sursa: „EEA greenhouse gas – data viewer”, AEM, 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer?_sm_au_=itVM1vvk7RJQjL02
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Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii

Obiectiv și caracteristici principale

27 
În 2005, UE a introdus schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) cu scopul de „a promova 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”28. EU ETS a fost primul sistem multinațional29 și multisectorial din lume 
pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. El limitează emisiile centralelor electrice, ale 
marilor instalații industriale energointensive și, începând din 2012, emisiile din sectorul aviației generate de zboruri-
le din interiorul SEE. Aceste sectoare reprezintă aproximativ 45 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE.

28 
EU ETS este considerată a fi o schemă de „plafonare și comercializare”30. Aceasta stabilește o limită anuală asupra 
totalului de emisii de gaze cu efect de seră; altfel spus, emisiile totale din cursul unui an calendaristic sunt „plafona-
te”. Certificatele de emisii, care reprezintă dreptul de a emite o tonă de CO2 echivalent, sunt fie scoase la licitație de 
către guverne, fie sunt atribuite cu titlu gratuit instalațiilor generatoare de emisii. Ele pot fi comercializate în mod 
liber pe piață. În fiecare an, operatorii trebuie să restituie un număr de certificate care corespund emisiilor lor rapor-
tate de gaze cu efect de seră31.

29 
Prima fază (2005-2007) a EU ETS a fost o inițiativă-pilot. În a doua etapă (2008-2012), majoritatea certificatelor au 
fost distribuite cu titlu gratuit. În a treia fază, cea actuală (2013-2020), plafonul stabilit la nivelul UE scade anual cu 
un așa-numit „factor linear de reducere” de 1,74 %. Obiectivul este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
în sectoarele acoperite de EU ETS cu 21 % sub nivelurile din 200532, până în 2020. Prin urmare, schema încurajează 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod previzibil.

30 
În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, toate certificatele EU ETS ar trebui să fie scoase la licitație. Or, în-
trucât nu toate țările din lume stabilesc un preț al emisiilor de gaze cu efect de seră în aceeași măsură ca UE, schema 
EU ETS poate avea, în teorie, un impact negativ asupra competitivității internaționale a industriei UE. În consecință, 
unele întreprinderi ar putea opta să își reloce activitățile în țări cu mai puține constrângeri privind emisiile, ceea ce 
înseamnă că gazele cu efect de seră sunt emise în altă parte. Acest fenomen este cunoscut ca „relocarea emisiilor 
de dioxid de carbon”. Sectoarele care pot dovedi33 că sunt expuse acestui risc de relocare a emisiilor, cum ar fi 
industria oțelului, primesc unele certificate gratuite34. În sectorul energiei electrice, care, din cauza constrângerilor 
fizice, nu își poate reloca activitățile, aproape toate certificatele sunt scoase la licitație35.

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_ro
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Prețul certificatelor EU ETS

31 
Un element de bază al schemei EU ETS este prețul emisiilor de carbon. Stabilirea unei limite absolute asupra emisii-
lor („un plafon”) antrenează o penurie. O ofertă limitată și o cerere flexibilă ar trebui să creeze un semnal referitor la 
prețul certificatelor de emisii. Într-un sistem funcțional, actorii de pe piață ar fi stimulați să investească în reducerea 
emisiilor în modul cel mai rentabil cu putință36. În teorie, cei care își pot reduce emisiile la costuri mai mici vor face 
acest lucru și vor vinde surplusul de certificate operatorilor care se confruntă cu costuri mai ridicate. În condițiile 
în care plafonul pentru emisii este unul descrescător, penuria în sistem ar urma să se intensifice în timp, ceea ce 
înseamnă că prețul emisiilor va crește și că opțiunile mai costisitoare de investiții în reducerea emisiilor vor deveni 
mai viabile.

32 
Întreprinderile vor investi în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon atât timp cât aceste investiții sunt 
mai ieftine decât cumpărarea de certificate pe piață. Prin urmare, prețul de piață al certificatelor EU ETS trebuie să 
fie suficient de ridicat pentru a justifica deciziile de a investi în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon36. 
Astfel, și prețul de piață al certificatelor EU ETS, nu doar reducerea emisiilor, sprijină trecerea la o economie cu 
emisii scăzute de carbon. Modelele utilizate de Comisie în 2011 au indicat următoarea traiectorie de preț pe tonă 
de CO2e: 40 de euro în 2020, 100 de euro în 2030 și 250 de euro până în 205037. Or, prețul certificatelor a scăzut de 
la 30 de euro la începutul fazei 2 la aproximativ 5 euro la începutul anului 2017 (a se vedea figura 3). Acest preț se 
situează cu mult sub intervalul de 36-72 de euro care, potrivit Comisiei la nivel înalt privind prețurile emisiilor de 
carbon, trebuie să fie atins până în 2020 dacă se dorește îndeplinirea țintelor privind temperatura stabilite în Acor-
dul de la Paris38. Prețul a scăzut deoarece oferta de certificate de emisii a fost mai mare decât cererea. Într-adevăr, 
la sfârșitul anului 2015, exista în continuare o ofertă excedentară de 1,8 miliarde certificate de emisii, echivalentul 
pe un an al emisiilor din UE generate de sectoarele acoperite de EU ETS39. Această ofertă excedentară a fost cauzată 
de recesiunea economică ulterioară crizei din 2008, precum și de creșterea eficienței energetice sau de politicile în 
domeniul energiei din surse regenerabile (a se vedea punctul 168).
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33 
Pentru a restabili un echilibru mai bun între cerere și ofertă, Comisia a amânat scoaterea la licitație a 900 de milioane 
de certificate din perioada 2014-2016 pentru perioada 2019-2020 (demers cunoscut sub denumirea de „concentra-
re”) și a creat o rezervă permanentă pentru stabilitatea pieței în care va stoca o parte din excedentul de certificate în 
afara pieței carbonului începând din 2019.

34 
Chiar și cu aceste măsuri, la care se adaugă propunerea legislativă a Comisiei40 referitoare la a patra fază a sistemului 
EU ETS (2021-2030), oferta excedentară de certificate ar urma să persiste până cel puțin în jurul anului 203041.

Sursa: Media lunară a șapte contracte futures pe certificate generale (analiza Curții de Conturi Europene pe baza datelor Quandl).

https://www.quandl.com/collections/futures/ice-eua-futures
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Decizia privind partajarea eforturilor și propunerea de regulament

35 
Decizia din 2009 privind partajarea eforturilor reglementează reducerea emisiilor în sectoarele care nu fac obiectul 
EU ETS. Aceste sectoare includ transporturile (cu excepția transportului aerian și maritim internațional), agricultura 
și silvicultura, clădirile și deșeurile, precum și sectoarele industriale care nu sunt incluse în EU ETS. Emisiile generate 
de aceste sectoare reprezintă aproximativ 55 % din volumul total al emisiilor din UE.

36 
Țintele naționale de emisii pentru 2020 au fost stabilite pe baza PIB-ului pe cap de locuitor. Cele mai bogate state 
membre trebuie să își reducă emisiile cu 20 % până în 2020, comparativ cu nivelurile din 2005. În ceea ce privește 
restul statelor membre, o creștere a volumului emisiilor este permisă până în 202042. În cazul acestor state membre, 
se preconizează că recuperarea decalajelor de la nivelul creșterii economice va conduce la o creștere a emisiilor 
lor. Comisia a remarcat însă că țintele stabilite „reprezintă o limitare a emisiilor acestor țări în raport cu ratele lor de 
creștere preconizate într-un scenariu de tip business as usual. Prin urmare, un efort de reducere a emisiilor este cerut 
din partea tuturor statelor membre”43. Statele membre sunt responsabile pentru definirea și implementarea politici-
lor și a măsurilor naționale de limitare a emisiilor din sectoarele acoperite de Decizia privind partajarea eforturilor44.

37 
Până în 2020, aceste ținte naționale ar trebui să contribuie la jumătate din obiectivul UE de reducere cu 20 % a emi-
siilor, cealaltă jumătate provenind din sectoarele acoperite de EU ETS. Potrivit Comisiei, care monitorizează confor-
mitatea, UE este pe cale să își îndeplinească obiectivul de reducere a emisiilor în sectoarele reglementate de Decizia 
privind partajarea eforturilor45.

38 
Textul legislativ de înlocuire a Deciziei privind partajarea eforturilor se află în dezbatere în Parlamentul European și 
în Consiliu din 2016. Propunerea Comisiei include ținte obligatorii anuale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre, în vederea reducerii emisiilor din sectoarele care nu fac obiectul EU ETS cu 30 % până 
în 2030, în comparație cu nivelurile din 2005.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0406
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Sursele de emisii de gaze cu efect de seră: importanța sectorului energiei

39 
Producția de energie, în principal prin transformarea și arderea combustibililor fosili, și consumul de energie în toate 
sectoarele economice reprezintă 79 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE (a se vedea figura 4). Restul emi-
siilor sunt generate de alte procese industriale decât consumul de energie (a se vedea punctele 80-84), de practicile 
agricole (a se vedea punctele 103-110) sau de gestionarea deșeurilor (a se vedea punctele 111-113). Aceste procente 
sunt în mare măsură aceleași ca în 1990.

40 
Ponderea de 79 % a emisiilor din sectorul energiei include producția de energie electrică și termică, precum și arde-
rea de combustibili în industrie, în clădiri, în transporturi și în agricultură. Prin urmare, în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră sunt esențiale schimbări în ceea ce privește metodele utilizate pentru producția de energie 
electrică și termică și modul în care consumăm energia în economie46.
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Sursa: „EEA greenhouse gas – data viewer”, AEM, 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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41 
Întrucât emisiile de gaze cu efect de seră sunt cauzate în principal de producția și utilizarea energiei, eficiența 
energetică poate avea un impact semnificativ asupra reducerii acestor emisii. În plus, eficiența energetică permite 
reducerea importurilor și a cererii de investiții în energie, precum și economii de bani pentru consumatori. Eficiența 
energetică a fost descrisă ca fiind cea mai rapidă și mai puțin costisitoare soluție de abordare a provocărilor econo-
mice și de mediu și a celor legate de securitatea energetică47. Acesta este motivul pentru care Uniunea a legiferat în 
vederea stabilirii unui set de măsuri aplicabile în mai multe sectoare care generează emisii de gaze cu efect de seră48 
și a fixat o serie de ținte în materie de eficiență energetică pentru 2020 și pentru 2030.

42 
UE și-a stabilit o țintă neobligatorie de creștere cu 20 % a eficienței energetice până în 2020, în raport cu previziu-
nile referitoare la consumul viitor de energie primară (a se vedea punctul 21)49. Statele membre decid ele însele cu 
privire la țintele naționale indicative în materie de eficiență energetică, care, în teorie, ar trebui să contribuie, 
împreună, la obiectivul de 20 % stabilit pentru UE în ansamblu. Or, potrivit Agenției Europene de Mediu, aceste ținte 
naționale ar duce la o economie de 17,7 % în ceea ce privește consumul de energie primară până în 2020, deci sub 
obiectivul UE de 20 %50.

43 
Ținta stabilită la nivelul UE pentru 2030 în materie de eficiență energetică este o îmbunătățire cu „cel puțin 27 % 
la nivelul UE” în raport cu previziunile privind consumul de energie în viitor; această cotă urmează să fie revizuită 
în 2020, „luând în considerare un nivel al UE de 30 %”. În 2016, Comisia a propus ca ținta să fie stabilită la 30 % și să 
devină obligatorie la nivelul UE51.

44 
Toate sectoarele economice, cum ar fi industria, transporturile și agricultura, utilizează energie. Un alt mod de a ana-
liza emisiile de gaze cu efect de seră este din perspectiva sectoarelor de activitate (a se vedea figura 5), și nu din 
perspectiva sursei (a se vedea figura 4). Astfel, sectorul aprovizionării cu energie, în principal producția de energie 
electrică și termică52, generează 29 % din totalul emisiilor, fiind astfel cel mai mare producător de emisii de gaze cu 
efect de seră. El este urmat de sectorul transporturilor (26 % din emisii), de sectorul industrial (19 %) și de sectorul 
clădirilor (12 %).

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Article 3 EED_Indicative national energy efficiency targets 2020 (August 2015).pdf
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45 
Următoarele secțiuni prezintă măsurile luate de UE în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în aceste 
sectoare. Pentru fiecare sector, graficul aflat în partea dreaptă a paginii ilustrează modul în care se adiționează pon-
derile reprezentate de emisiile respective.

* Incluzând transportul maritim și aerian internațional.
** Excluzând LULUCF.

Sursa: „EEA greenhouse gas – data viewer”, AEM, 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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Aprovizionarea cu energie

Prezentare generală a sectorului aprovizionării cu 
energie

46 
În 2015, 29 % din emisiile de gaze cu efect de seră au fost generate de sectorul 
aprovizionării cu energie, în principal de producția de energie electrică și 
termică. În UE, producția de energie electrică și termică utilizează cinci surse 
principale: energia din surse regenerabile, cărbunele, energia nucleară, gazele 
și petrolul.

47 
Statele membre dispun de mixuri energetice extrem de variate, ceea ce explică 
natura diferită a provocărilor cu care ele se confruntă în ceea ce privește securi-
tatea aprovizionării și decarbonizarea (a se vedea figura 6).
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Sursa: Eurostat, 2017.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_QAMy7Pe6HwI1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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48 
În ultimii zece ani, sursele regenerabile de energie au cunoscut o creștere rapidă în producția de energie electrică și 
termică în UE (a se vedea figura 7). Ponderea gazelor naturale a crescut până în 2010, după care a început să scadă. 
Ponderea energiei nucleare a rămas relativ stabilă. Utilizarea cărbunelui și a petrolului s-a redus. Creșterea ponderii 
reprezentate de energia din surse regenerabile se datorează, în mare parte, creșterii de 387 de ori a utilizării ener-
giei eoliene în perioada cuprinsă între 1990 și 2015. În termeni relativi, utilizarea energiei solare a cunoscut cea mai 
importantă creștere, și anume de peste 7 750 de ori între 1990 și 2015.
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49 
În UE, energia electrică este generată din surse regenerabile, prin fisiune nucleară sau prin arderea de combustibili 
fosili. Principalele surse regenerabile de energie electrică sunt energia hidroelectrică, energia eoliană și cea solară.

Sursa: Eurostat, 2017.

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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50 
Cea mai importantă sursă pentru producția de energie termică este reprezentată de gazele naturale, urmate de 
cărbune și de sursele regenerabile de energie. Principalele surse regenerabile de energie termică sunt biocombusti-
bilii solizi53, cum ar fi pelete din lemn, rumeguș sau gunoi de grajd uscat, și incinerarea de deșeuri regenerabile54, de 
exemplu a deșeurilor alimentare.

51 
Dacă energia electrică poate fi transportată pe distanțe mari, acest lucru este mai dificil în cazul energiei termice; 
în cazul în care aceasta este totuși transportată, procesul de distribuție are loc doar la nivel local, prin conductele 
de apă caldă din localități. Prin urmare, energia electrică și cea termică au profiluri foarte diferite de producție și 
de distribuție. Din cauza acestor diferențe, decarbonizarea sectoarelor energiei electrice și termice se confruntă cu 
provocări de natură distinctă.

52 
Volumul emisiilor de gaze cu efect de seră variază foarte mult în funcție de sursa de energie folosită (a se vedea 
figura 8). Ca urmare, tranziția sectorului de aprovizionare cu energie către o decarbonizare a producției este vitală 
pentru reducerea emisiilor. În continuare sunt descrise pe scurt fiecare dintre aceste surse de energie, începând cu 
cele care generează cele mai importante emisii de gaze cu efect de seră.
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Sursa: CO2 emissions from fuel combustion, OCDE (ediția preliminară din 2017), Agenția Internațională a Energiei, 2017; Eurostat; analiza 
Curții de Conturi Europene.
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Cărbunele

53 
În 2015, ponderea cărbunelui în producția de energie electrică și termică în UE a fost de circa 25 %, față de 90 % la 
începutul anilor 195055. Cărbunele continuă să fie utilizat pe scară largă în anumite state membre deoarece este mai 
ieftin și mai ușor accesibil decât alți combustibili fosili, cum ar fi gazele naturale sau petrolul56. Cărbunele permite 
statelor membre care îl extrag și îl utilizează să își reducă dependența de importuri57.

54 
Cărbunele emite un volum mai mare de CO2 per unitate de energie produsă decât orice alt combustibil fosil. În 2015, 
doar un sfert din energia electrică și termică din UE a fost produsă pe bază de cărbune, însă emisiile de CO2 aferente 
reprezintă 72 % din volumul total al emisiilor de CO2 generate de producția de energie electrică și termică în UE (a se 
vedea figura 8).

Petrolul și gazele naturale

55 
Aproximativ 22 % din energia electrică și termică din UE este produsă pe bază de petrol și gaze naturale. În 2015, UE 
a importat 89 % din necesarul său de petrol și 69 % din necesarul de gaze naturale58. Guvernele naționale păstrează 
controlul asupra rezervelor de petrol și de gaze naturale de pe teritoriul lor.

56 
Pentru a limita emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la gaze naturale și cărbune, UE a sprijinit dezvoltarea 
tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon59. Aceste tehnologii sunt însă, în prezent, costisitoare și se 
află deocamdată într-un stadiu incipient de dezvoltare60.

Energia nucleară

57 
Energia nucleară este produsă prin procesul de fisiune nucleară, care nu emite gaze cu efect de seră atunci când 
produce energie electrică61. În 2015, energia nucleară a reprezentat 22 % din producția de energie electrică și termi-
că în UE și 47 % din energia electrică cu emisii reduse de carbon.
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58 
În 2017, 129 de reactoare nucleare sunt în funcțiune în 14 țări ale UE. Alte 90 de reactoare existente au fost închise, 
iar trei dintre acestea au fost dezafectate în totalitate. Se estimează că peste 50 dintre reactoarele aflate în prezent 
în funcțiune în UE vor fi închise până la sfârșitul anului 2025. În consecință, se dezvoltă în prezent în Europa o piață 
importantă pentru dezafectarea centralelor nucleare62.

59 
Potrivit unui raport al Comisiei bazat pe date primite de la statele membre, costul total estimat pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive este de aproximativ 400 de miliarde de euro, iar abordările legate de 
depozitarea deșeurilor de activitate medie, a deșeurilor de activitate înaltă și a combustibilului uzat, cum ar fi selec-
tarea sitului sau dezvoltarea proiectării, nu sunt specificate în mod exact în majoritatea statelor membre63.

60 
Statele membre au adoptat politici diferite în ceea ce privește energia nucleară. Unele state membre, cum ar fi 
Republica Cehă, Ungaria și Regatul Unit, intenționează să construiască noi instalații nucleare, în timp ce alte state își 
reduc dependența de energia nucleară. De exemplu, în 2011, Germania a decis să elimine treptat energia nucleară 
până în 2022, ca parte a politicii sale de tranziție energetică, iar Franța a decis să își reducă dependența de energia 
nucleară.

61 
La nivelul UE, problematica energiei nucleare este abordată din mai multe perspective, unele dintre acestea intrând 
sub incidența Tratatului Euratom:

 ο legislația privind securitatea nucleară stabilește un cadru pentru asigurarea securității nucleare, de exemplu 
cea a instalațiilor nucleare64, și pentru gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat65;

 ο legislația în materie de garanții nucleare asigură faptul că materialele nucleare sunt utilizate numai în 
scopurile declarate de utilizatorii lor;

 ο cercetarea nucleară, inclusiv o contribuție majoră la reactorul termonuclear experimental internațional 
(ITER), urmărește să demonstreze fezabilitatea viitoare a fuziunii nucleare66 ca sursă viabilă de energie;

 ο dezafectarea nucleară: UE acordă asistență financiară pentru dezafectarea celor opt reactoare nucleare de 
primă generație cu proiectare sovietică din Lituania, Bulgaria și Slovacia.

https://ec.europa.eu/energy/node/108
http://www.iter.org/
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Energia din surse regenerabile

62 
Până în 2020, 20 % din consumul final de energie al UE ar trebui să provină din surse regenerabile de energie67 
(a se vedea punctul 21). Această țintă include utilizarea surselor regenerabile de energie în toate sectoarele posibi-
le, și anume în producția de energie electrică și termică, dar și în sectorul transporturilor. Figura 9 prezintă țintele 
naționale obligatorii pentru toate statele membre, bazate pe prosperitatea relativă a acestora, precum și progre-
sele realizate începând cu anul 2005. În 2015, 16,7 % din consumul final brut de energie al UE a provenit din surse 
regenerabile.
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http://ec.europa.eu/priorities/second-report-state-energy-union_en
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63 
Ținta pentru 2030 vizând o pondere de 27 % a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie nu inclu-
de țintele pentru fiecare stat membru68.

64 
Creșterea la nivel mondial a producției de energie din surse regenerabile și investițiile în aceasta au condus, în 
ultimul deceniu, la o scădere semnificativă a costului multor surse regenerabile. De exemplu, costurile energiei 
fotovoltaice la scară utilitară și costurile energiei eoliene au scăzut cu 85 % și, respectiv, cu 65 % între 2009 și 201569. 
Se preconizează că în viitor se va înregistra o nouă scădere70. Ca urmare, mai multe tehnologii de producere a ener-
giei din surse regenerabile pot concura acum cu sursele tradiționale de energie pentru a produce electricitate (a se 
vedea figura 10).

*  Metodă utilizată pentru a compara costul energiei provenite din surse diferite, ținând cont de costul total de proprietate aferent unei centrale 
electrice și de producția centralei pe parcursul duratei sale de viață.

**  Sursele de energie cu sarcină de bază sunt centrale electrice care pot genera, în mod economic, energia electrică necesară pentru 
satisfacerea cererii minime. Sursele de energie cu sarcină maximă sunt utilizate pentru a acoperi cererea în perioadele de vârf, de exemplu 
dimineața sau seara, ori atunci când nu sunt disponibile surse alternative (de exemplu, parcurile eoliene atunci când viteza vântului este 
scăzută sau pe durata operațiunilor de mentenanță a centralelor), însă ele au costuri mai ridicate cu combustibilul.

Sursa: Adaptat din European Energy Markets Observatory, 2015 and Winter 2015/2016 Data Set – 18th Edition, Capgemini, octombrie 2016, p. 37 
(analiză a BNE, Eurelectric – Capgemini, EEMO18).

https://www.capgemini.com/sites/default/files/en/2016/10/european_energy_markets_observatory-18th_edition-full_report.pdf
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Piața internă a energiei și securitatea aprovizionării

65 
Piața internă a energiei este cadrul de reglementare și de infrastructură care, odată finalizat în totalitate, ar 
trebui să permită libera circulație și comerțul fără frontiere al gazului și al energiei electrice în UE. Piața internă 
a energiei urmărește realizarea obiectivelor politicii energetice a UE într-un mod eficace din punctul de vedere al 
costurilor. Aceste obiective constau în asigurarea unei energii care să fie accesibilă din punct de vedere financiar, 
disponibilă la prețuri competitive, durabilă și sigură71. Piața internă a energiei are totodată potențialul de a contri-
bui la dezvoltarea surselor de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon: pe o piață deschisă, energia din surse 
regenerabile ar putea circula fără frontiere și ar putea deveni disponibilă pe o bază mai permanentă în acele cazuri 
în care este posibil ca intermitența să fi fost o problemă în trecut.

66 
Pentru a dezvolta o piață internă a energiei, este necesar să se stabilească norme privind modul în care vor funcțio-
na piața gazelor și piața energiei electrice și, totodată, să se asigure faptul că există o infrastructură adecvată în 
acest scop. Cadrul legislativ pentru liberalizarea piețelor naționale ale energiei, aflate adesea în proprietatea statului 
și în situație de monopol, s-a dezvoltat treptat (a se vedea caseta 5). Norme mai detaliate sunt prevăzute în orientări 
și în coduri de rețea72 care stabilesc standarde tehnice comune.

Ca
se

ta
 5 Elaborarea celor trei pachete legislative în domeniul energieie prin care se urmă-

rește implementarea pieței interne a energiei

Liberalizarea pieței energiei electrice și a gazului a început cu un prim pachet legislativ adoptat în 1996 
pentru electricitate și în 1998 pentru gaz73.

Cel de al doilea pachet legislativ74 a urmărit să permită accesul unor noi furnizori pe piețele energiei 
electrice și ale gazelor din statele membre și să dea consumatorilor posibilitatea să își aleagă furnizorii75.

După ce a constatat că nu s-a format încă o piață internă a energiei76, UE a adoptat un al treilea pachet 
cuprinzător în 2009, care prevede:

 ο separarea activităților de producție a energiei de cele legate de operarea rețelelor de transport;

 ο noi dispoziții pentru a asigura independența autorităților naționale de reglementare;

 ο crearea Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), o agenție 
a UE care are rolul de a promova cooperarea între autoritățile europene de reglementare în domeniul 
energiei77;

 ο crearea Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) și a Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de transport de gaze naturale (ENTSO-G), cu scopul de a îmbunătăți 
cooperarea transfrontalieră;

 ο pregătirea planurilor de dezvoltare a rețelei pe zece ani de către ENTSO-E și ENTSO-G cu scopul de 
a îmbunătăți informațiile referitoare la investițiile în sistemele de transport pentru energie electrică și 
pentru gaze naturale.

În 2016, Comisia a publicat un pachet de inițiative legislative și nelegislative, cunoscut ca „Pachetul privind 
o energie curată pentru toți europenii”.
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67 
Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a legislației și a orientărilor aparține statelor membre. Comisia monito-
rizează această punere în aplicare și are competența de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
care pot conduce la deferirea cauzei către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

68 
Finalizarea pieței interne a energiei era planificată pentru anul 201478. În ciuda progreselor semnificative înregistrate 
în unele regiuni din UE, piața internă a energiei nu a fost încă realizată79. Recunoscând acest fapt, Comisia a publicat 
în 2015 „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor 
climatice”80 (a se vedea punctul 5) și, în 2016, un pachet de inițiative legislative și nelegislative, cunoscut ca „Pache-
tul privind o energie curată pentru toți europenii”81. Atât Strategia privind uniunea energetică, cât și pachetul din 
2016 nu privesc numai dezvoltarea pieței interne a energiei, ci reunesc mai multe direcții de politică – acestea sunt 
tratate în secțiunile relevante din prezenta analiză panoramică.

69 
Dezvoltarea unor piețe interne pentru energie electrică și gaze naturale reprezintă elementul fundamental al asi-
gurării aprovizionării cu energie82 într-un mod eficace din punctul de vedere al costurilor, deoarece ele deschid 
posibilități pentru o mai mare diversificare a aprovizionării, prin crearea de schimburi comerciale flexibile în interio-
rul statelor membre și între acestea. Legislația UE referitoare la întreruperea aprovizionării cu energie electrică și cu 
gaze naturale este în curs de actualizare. Propunerile vehiculate includ trecerea de la o abordare națională la una 
regională și transfrontalieră în situațiile de întrerupere a aprovizionării83.

70 
O infrastructură adecvată este la fel de necesară ca existența unor structuri de piață și a unei reglementări eficace 
pentru funcționarea pieței interne a energiei și pentru creșterea securității aprovizionării. Aceasta include infrastruc-
tura din statele membre și între acestea. UE a stabilit un obiectiv pentru capacitatea interconexiunilor electrice84 
transfrontaliere de minimum 10 % din capacitatea instalată de producție a energiei electrice dintr-un anumit stat 
membru85 până în 2020 și de minimum 15 % până în 203086. Liniile de interconexiune pot facilita cuplarea piețelor 
naționale de energie, care ar trebui să îmbunătățească securitatea aprovizionării și să contribuie la scăderea prețu-
rilor la energie. UE sprijină dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere, de exemplu prin procedurile simplificate pe 
care le cere în ceea ce privește acordarea autorizațiilor, prin facilitarea alocării costurilor între diferite state membre 
și prin finanțarea parțială a unor proiecte de infrastructură selectate87.

71 
Într-o evaluare realizată în 2017, Comisia a ajuns la concluzia că s-au înregistrat progrese, dar a subliniat o serie de 
aspecte care ridică în continuare probleme din perspectiva implementării pieței interne a energiei, cum ar fi88:

 ο Există încă blocaje cauzate de infrastructura subutilizată sau de lipsa de infrastructură din sectorul energiei 
electrice și al gazelor. De exemplu, interconexiunile electrice și, acolo unde este cazul, liniile interne trebuie 
să fie îmbunătățite în continuare în sud-vestul Europei, de exemplu în Spania și în Franța, precum și în nordul 
și estul Europei, de exemplu în Germania, Polonia și Republica Cehă.

 ο Prețurile angro la gaze observate pe piețele naționale au fost convergente între 2013 și 2015, în timp ce 
diferențele de preț de pe piața angro a energiei electrice au rămas semnificative89.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1499067732862&uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1499067732862&uri=CELEX:52015DC0080
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Tranziția către o producție de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

72 
Tranziția către un sector al aprovizionării cu energie cu emisii reduse de dioxid de carbon necesită schimbări 
suplimentare semnificative în producția de energie90. În actualul cadru de politică91, se preconizează o modificare 
a mixului energetic al viitorului (a se vedea figura 11), marcată de un puternic declin al tuturor combustibililor fosili 
(cărbune92, petrol și gaze naturale) în producția internă a UE și de o trecere la energia din surse regenerabile. Prin 
urmare, sunt necesare capacități suplimentare de producere a energiei din surse regenerabile.
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Sursa: Comisia Europeană, EU Reference Scenario 2016, 2016 (simulare a modelului PRIMES).

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS (2)-web.pdf
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73 
Dezvoltarea surselor regenerabile de energie va trebui să aibă loc cu precădere în sectorul energiei electrice, întru-
cât potențialul pentru o utilizare sporită a acestor surse în producția de energie termică este, în prezent, mai redus93. 
Transformarea în profunzime a sistemului energetic aduce cu sine o serie de provocări. În primul rând, creșterea și 
integrarea anumitor forme intermitente de energie din surse regenerabile, în principal energia eoliană și solară, 
în sistemul de energie electrică, unde cererea și oferta trebuie să fie echilibrate în mod constant și unde soluțiile 
de stocare sunt în prezent limitate, ridică o serie de provocări tehnice. O altă provocare constă în descentralizarea 
producției de energie, în principal din surse regenerabile, în cadrul unei rețele de electricitate și al unei piețe care au 
fost construite plecându-se de la o separare clară între producători, distribuitori și consumatori94.

74 
În plus, scăderea prețurilor angro și supracapacitatea de producție creează puține stimulente pentru a investi 
în noi capacități și rețele. Vor fi necesare investiții suplimentare în producția de energie din surse regenerabile, dar 
legislația actuală „nu asigură suficiente stimulente pentru investiții private în noi capacități de generare și într-o 
nouă rețea”95.

75 
Oricât de bine intenționată ar fi intervenția autorităților publice pe piața energiei electrice, dacă nu este concepută 
cu grijă, ea poate denatura și mai mult funcționarea pieței energiei și poate conduce la costuri mai ridicate sau la 
o concurență neloială. La fel ca în alte sectoare, astfel de ajutoare de stat sunt permise, așadar, numai în anumi-
te condiții în cadrul UE, iar statele membre trebuie să respecte orientările privind ajutoarele de stat publicate de 
Comisie, în special în sectorul energiei din surse regenerabile unde nivelul sprijinului public rămâne semnificativ. 
Începând cu 2017, se cere un proces de ofertare deschisă și concurențială pentru acordarea oricărui sprijin pentru 
infrastructura de energie din surse regenerabile96.

76 
Pentru a compensa intermitența energiei din surse regenerabile și întrucât soluțiile de stocare a energiei electrice97 
sau de gestionare a cererii98 nu sunt încă răspândite pe scară largă, statele membre mențin o anumită capacitate de 
producție convențională de energie electrică pentru a preveni eventualele penurii de energie electrică, de exem-
plu atunci când cererea este ridicată, iar lumina solară și vântul nu sunt suficiente pentru a face față acestei cereri. 
Furnizorii de energie electrică pot beneficia de plăți pentru a menține mijloace de producție de energie non-inter-
mitentă (precum instalațiile pe bază de cărbune sau de gaz) disponibile. Aceste plăți, cunoscute sub denumirea de 
„mecanisme de asigurare a capacității”, sunt susceptibile să denatureze concurența dacă nu sunt concepute în 
mod adecvat99.
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77 
Companiile de electricitate din UE au recunoscut că energia electrică obținută pe bază de cărbune emite mai multe 
gaze cu efect de seră decât energia electrică produsă din alte surse (a se vedea punctul 54). În aprilie 2017, furnizorii 
de energie electrică din toate statele membre, cu excepția Poloniei și a Greciei, s-au angajat să nu mai investească 
în noi centrale energetice pe bază de cărbune după 2020100, scopul astfel urmărit fiind acela de a furniza „energie 
curată pentru europeni”. Regatul Unit și-a anunțat de asemenea intenția de a închide toate centralele electrice pe 
bază de cărbune până în 2025 și de a acoperi deficitul de capacitate în principal cu noi centrale electrice pe bază de 
gaze și de energie nucleară.

78 
Închiderea centralelor nucleare (a se vedea punctul 58), a centralelor electrice pe cărbune și a minelor de cărbu-
ne, care reprezintă adesea numeroase locuri de muncă la nivel regional, poate crea provocări de natură socială. 
Comisia101 analizează în prezent modalitățile optime de sprijinire a tranziției structurale în regiunile carbonifere și cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, de exemplu punând la dis-
poziție orientări cu privire la modul de utilizare a fondurilor existente sau încurajând schimburi de bune practici102.

79 
Pentru a răspunde mai multora dintre aceste provocări, Comisia a propus o serie de măsuri legislative și nelegislati-
ve în noiembrie 2016. Dezbaterile aflate în desfășurare în Parlamentul European și în Consiliu acoperă, de exemplu, 
normele privind consolidarea în continuare a pieței interne a energiei103, inclusiv o cooperare regională mai intensă 
între statele membre; pentru prima dată la nivelul UE, anumite aspecte legate de stocarea energiei104; și pregătirea 
unor planuri naționale integrate în materie de energie și climă care să contribuie la guvernanța în aceste domenii 
în UE105.
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Industria

80 
În 2015, emisiile directe generate de industrie au reprezentat 19 % din emisiile de 
gaze cu efect de seră din UE. Emisiile indirecte cauzate de utilizarea energiei electri-
ce și termice sunt contabilizate în sectorul aprovizionării cu energie.

81 
Aproximativ jumătate din emisiile sectorului industrial sunt cauzate de arderea 
combustibililor. Restul emisiilor provin din procesele industriale, cum ar fi producția 
de ciment, și din utilizarea produselor.

82 
Marile instalații industriale energointensive sunt incluse în EU ETS, care constituie principalul cadru pentru acțiunile 
UE în materie de atenuare în acest sector (a se vedea punctul 27). Aproximativ două treimi din emisiile de gaze cu 
efect de seră din industrie sunt acoperite de schema EU ETS. Restul volumului de emisii este acoperit de mecanis-
mul de partajare a eforturilor (a se vedea punctele 35-38). În cadrul EU ETS, întreprinderile trebuie să ia în calcul 
prețul emisiilor de carbon, fiind astfel stimulate, în principiu, să își reducă emisiile. În practică, sectoarele vulnerabile 
la concurența internațională beneficiază de un număr considerabil de certificate atribuite cu titlu gratuit. Nivelul 
certificatelor gratuite este programat să se reducă lent, în timp, pe măsură ce acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice la nivel mondial reduc riscul relocării emisiilor de carbon (a se vedea punctul 30).

83 
Emisiile din industrie sunt influențate și de acțiunile UE în alte domenii, cum ar fi măsurile privind eficiența ener-
getică106 și standardele de calitate a aerului107. De exemplu, întreprinderile mari au obligația de a efectua audituri 
energetice, cel puțin o dată la patru ani, pentru a identifica modalități de reducere a consumului lor de energie108. 
Directiva privind emisiile industriale, care stabilește atât plafoane pentru emisiile de alte gaze decât cele cu efect de 
seră, cât și standarde tehnologice minime pentru instalații, a contribuit, de asemenea, în mod indirect la reducerea 
emisiilor de CO2

109.

84 
Emisiile generate de utilizarea produselor sunt legate cu preponderență de utilizarea de gaze fluorurate. Acestea au 
fost introduse pentru a înlocui clorofluorocarburile care diminuează stratul de ozon și care sunt utilizate în nume-
roase aplicări industriale și de consum, cum ar fi echipamentele de refrigerare și aparatele de climatizare. În prezent, 
gazele fluorurate reprezintă aproximativ 2,7 % din emisiile totale de gaze cu efect de seră din UE; între 1990 și 2015, 
emisiile de gaze fluorurate au crescut cu 66 %. Întrucât aceste gaze au un puternic potențial de încălzire globală110, 
UE a legiferat în vederea stabilirii unui obiectiv de reducere a emisiilor respective cu două treimi până în 2030, față 
de nivelurile din 2014.

Emisiile de gaze cu efect 
de seră în UE în 2015

Aprovizionarea 
cu energie

Industrie

29 %

19 %

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0027
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Clădirile

85 
Generarea de energie la fața locului și arderea de combustibili pentru încălzire sau 
pentru gătit în clădiri sunt activități care reprezintă 12 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din UE. În plus, clădirile consumă energie electrică, de exem-
plu pentru iluminat, pentru aparatura informatică, pentru încălzire și, pe o scară 
din ce în ce mai mare, pentru răcirea aerului. Emisiile de gaze cu efect de seră care 
rezultă de aici sunt contabilizate în sectorul aprovizionării cu energie. Per ansamblu, 
clădirile reprezintă 40 % din consumul total de energie în UE111.

86 
Aproximativ 75 % din clădirile din UE nu sunt eficiente din punct de vedere ener-
getic112. Prin urmare, UE a introdus o serie de măsuri pentru a obține economii de 
energie în clădiri, cum ar fi o certificare comună a consumului de energie al clădi-
rilor113, ținte pentru renovarea clădirilor publice114, precum și un standard pentru „clădiri al căror consum de energie 
este aproape egal cu zero”, obligatoriu pentru clădirile publice noi începând din 2019 și pentru toate clădirile con-
struite începând din 2021113. Investițiile în eficiența energetică a clădirilor se confruntă cu anumite obstacole, cum 
ar fi motivațiile divergente între proprietarii și chiriașii imobilelor, costurile inițiale mari și perioade de amortizare 
adeseori lungi. În 2016, Comisia a propus o revizuire a legislației sale în domeniul clădirilor115.

87 
În afară de eficiența energetică a clădirilor, acțiunea UE s-a concentrat asupra produselor electrocasnice eficiente 
din punct de vedere energetic116. În cooperare cu statele membre117, Comisia a elaborat cerințe minime obligato-
rii în ceea ce privește consumul de energie pentru anumite produse118 și a introdus etichetarea obligatorie pentru 
informarea consumatorilor119. Potrivit Comisiei, aceste politici legate de eficiența produselor ar trebui să antreneze, 
la nivelul UE, economii de energie aproximativ echivalente cu consumul anual de energie primară al Italiei și să con-
tribuie la realizarea a aproape jumătate din obiectivul de eficiență energetică de 20 % până în 2020120.

Emisiile de gaze cu efect 
de seră în UE în 2015
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Transporturile

Sectorul transporturilor și emisiile sale de CO2

88 
Sectorul transporturilor este responsabil în prezent pentru 26 % din emi-
siile de gaze cu efect de seră din UE121. Aproximativ trei sferturi din emisi-
ile generate de acest sector provin din transportul rutier, în special de la 
autoturisme (a se vedea figura 12).

* Incluzând transportul maritim și aerian internațional.

Emisiile de gaze cu efect 
de seră în UE în 2015
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Emisiile de gaze cu efect de seră din UE generate în 2015 de sectorul transporturilor

Sursa: „EEA greenhouse gas – data viewer”, AEM, 2017; analiza Curții de Conturi Europene.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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89 
Emisiile generate de alte sectoare de activitate au scăzut în general începând din 1990, nu însă și cele generate de 
sectorul transporturilor: în prezent, acest sector emite un volum considerabil mai mare de gaze cu efect de seră 
decât în 1990 și, după o tendință descrescătoare între 2007 și 2013, emisiile au cunoscut o nouă creștere în 2014 și în 
2015 din cauza cererii mai ridicate din sector, antrenată de redresarea economică.

Transportul rutier

90 
UE a stabilit norme de emisii de CO2 pentru autoturismele și vehiculele utilitare vândute în UE (a se vedea caseta 6). 
Autoturismele noi trebuie să poarte etichete pe care sunt prezentate informații cu privire la emisiile lor de CO2

122.

Ca
se

ta
 6 Limite ale emisiilor de CO2 pentru autoturisme

UE a fixat ținte care se reduc progresiv pentru media emisiilor de CO2 generate de flota de autoturisme 
și vehicule utilitare produse de fiecare producător123. Până la sfârșitul lui 2020, emisiile provenite de la 
autoturismele noi nu trebuie să depășească 95 g/km: acest obiectiv reprezintă o reducere cu 40 % față de 
nivelul mediu al emisiilor din 2007. În cazul vehiculelor utilitare, obiectivul pentru 2020 este de 147 de grame 
de CO2 pe kilometru, cu 19 % mai mic față de media emisiilor din 2012. Aceste ținte au fost atinse mai devreme 
decât se anticipase.

Cu toate acestea, actuala procedură de testare utilizată pentru stabilirea emisiilor parcului auto și pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii țintelor subestimează emisiile generate 
în condiții reale de conducere cu aproximativ o treime124. O nouă procedură va fi utilizată începând din 
septembrie 2017125.

91 
Vehiculele grele, cum ar fi camioanele, autobuzele și autocarele, au reprezentat 14 % din toate autovehiculele aflate 
pe drumurile din UE în 2015 și sunt responsabile de circa 26 % din emisiile de CO2 generate de transportul rutier în 
UE și de 4 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE126. Spre deosebire de autoturisme și de vehiculele 
utilitare, vehiculele grele nu fac obiectul niciunei norme privind emisiile de CO2. Strategia din 2014 a UE127 urmărește 
să identifice modalități de monitorizare a emisiilor vehiculelor grele128, nu de reducere a acestora. Comisia129 consi-
deră că această strategie este o primă etapă esențială în direcția unor acțiuni viitoare. Astfel, ea a propus o nouă le-
gislație pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele grele noi introduse pe piața UE130.
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Aviația, transportul maritim și fluvial și transportul multimodal

92 
În 2015, emisiile generate de sectorul aviației au reprezentat 3,4 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. 
Aproximativ 3,1 % din acestea au fost generate de zborurile între SEE131 și țări din afara SEE, restul emisiilor corespun-
zând zborurilor din interiorul SEE. Se estimează că, până în 2020, emisiile generate la nivel global de aviația inter-
națională vor crește cu aproximativ 70 % față de 2005. Până în 2050, ele sunt estimate să crească din nou cu până la 
șapte ori peste nivelurile din 2005132.

93 
Emisiile provenite de la zborurile din interiorul SEE sunt acoperite, începând din 2012, de schema EU ETS (a se vedea 
punctul 27). Zborurile dintre SEE și țările din afara SEE fac obiectul unui acord încheiat în cadrul Organizației Aviației 
Civile Internaționale (OACI) în octombrie 2016, în temeiul căruia companiile aeriene mari133 vor trebui să compenseze 
o parte din emisiile lor prin cumpărarea de credite internaționale de reducere a emisiilor de carbon134. Participarea 
la această schemă va deveni obligatorie în 2027. OACI a introdus, de asemenea, un standard de certificare a emisiilor 
de CO2 pentru aeronave.

94 
Transportul maritim și pe căi navigabile interioare a reprezentat 3,3 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de 
seră din UE în anul 2015, cea mai mare parte a emisiilor fiind generate de transportul maritim internațional, prin 
care se înțelege transportul maritim între porturi din UE și porturi din afara UE135. Transportul maritim internațional 
reprezintă aproximativ 2,1 % din emisiile globale de gaze cu efect de seră, fiind preconizată o creștere cu 50-250 % 
a volumului emisiilor până în 2050136. Aceste emisii nu sunt luate în calcul pentru țintele UE de reducere a emisiilor și 
nu sunt reglementate în prezent la nivel internațional.

95 
Chiar dacă consumul de carburant al navelor este cunoscut, lipsesc deocamdată procesele de raportare și de veri-
ficare137. Pentru a aborda această problemă, precum și pentru a crea o sferă de aplicare pentru eventualele măsuri 
de reducere a emisiilor în viitor, UE a introdus un sistem de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră provenite de la nave138. În paralel, UE a colaborat cu Organizația Maritimă Internațională (OMI), care 
a ajuns în 2016 la un acord global cu privire la un sistem de monitorizare, raportare și verificare pentru gazele cu 
efect de seră generate de transportul maritim139.

96 
Transportul pe apă și cel feroviar emit un volum considerabil mai mic de gaze cu efect de seră per pasager sau per 
tonă de marfă decât transportul aerian și cel rutier (a se vedea figura 13). Prin urmare, utilizarea transportului pe 
apă și a celui feroviar, în combinație cu transportul aerian și cu transportul rutier, poate contribui, de asemenea, la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor. UE sprijină combinarea modurilor de trans-
port prin intermediul unor măsuri menite să elimine restricțiile140 și al unor măsuri de finanțare141. Cu toate acestea, 
în 2015, transportul rutier continua să reprezinte 76 % din transportul de mărfuri142 (a se vedea punctul 173).
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza „Greenhouse gas reporting - Conversion factors 2016”, Department for Business, Energy & 
Industrial Strategy, Regatul Unit, 2016.

Factorii de conversie pentru volumul mediu de emisii de CO2e generate de transpor-
tul de mărfuri, 2016

Carburanții din surse regenerabile

97 
UE a luat măsuri și pentru a reduce emisiile cauzate de toate tipurile de transport prin încurajarea utilizării de carbu-
ranți din surse regenerabile, în principal, biocarburanți și energie electrică. Până în 2020, 10 % din totalul energiei 
utilizate în transporturi trebuie să provină din surse regenerabile143. UE încurajează totodată utilizarea și a altor 
forme de carburanți alternativi cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cum ar fi hidrogenul și gazul petrolier lichefiat 
(GPL); în acest sens, UE a stabilit standarde comune pentru infrastructura aferentă biocarburanților alternativi, cum 
ar fi stațiile de reîncărcare și de realimentare, și solicită statelor membre să elaboreze politici privind infrastructura 
aferentă144.

98 
Biocarburanții145 reprezintă aproximativ 70 % din energia din surse regenerabile utilizată în transporturi146. Ei sunt 
produși din biomasă, cum ar fi produse agricole ori forestiere biodegradabile sau din deșeuri menajere ori indus-
triale. În principiu, biocarburanții au potențialul de a emite mai puține gaze cu efect de seră decât carburanții fosili, 
întrucât cantitatea de CO2 emisă în timpul arderii biocarburantului a fost capturată din atmosferă atunci când mate-
riile prime au fost cultivate, iar petrolul care ar fi fost utilizat în locul biocarburantului se află încă în pământ.

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2016
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99 
La începutul anilor 2000, prețurile ridicate ale țițeiului au generat un interes reînnoit pentru biocarburanți. Se estima 
că aceștia vor reduce dependența țărilor importatoare de petrol, vor genera noi oportunități de export pentru 
țările în curs de dezvoltare și vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră147. Din aceste motive, UE 
a stabilit o cerință minimă în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în transporturi (a se vedea 
punctul 97). Prin urmare, investițiile în capacitatea de producție a biocarburanților au crescut. Trebuie precizat că 
biocarburanții sunt eficace în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră doar dacă emisiile evitate prin neutiliza-
rea de carburanți fosili nu sunt anulate de emisiile generate pe parcursul întregului ciclu de producție și de viață al 
biocarburanților – în timpul cultivării, transportului și prelucrării materiilor prime destinate producției de biocar-
buranți – sau de emisiile generate de schimbarea destinației terenurilor. De exemplu, dacă o suprafață împădurită 
este defrișată cu scopul de a fi utilizată pentru producția de biocarburanți, capacitatea pădurii respective de stocare 
a dioxidului de carbon este pierdută.

100 
Astfel de schimbări ale destinației terenului pot fi directe sau indirecte. De exemplu, dacă o pădure este defri-
șată cu scopul de a face loc pentru cultivarea de materii prime destinate producției de biocarburanți, aceasta este 
o schimbare directă a destinației terenului (DLUC – direct land use change). În cazul în care un teren agricol existent 
începe să fie utilizat pentru cultivarea de materii prime destinate producției de biocarburanți, toți ceilalți factori ră-
mânând neschimbați, ar exista o reducere a producției de alimente. Din această cauză, ar putea fi necesară defrișa-
rea unor suprafețe mai mari de pădure pentru a crea teren agricol destinat producției de alimente. În acest caz, este 
vorba de o schimbare indirectă a destinației terenurilor (ILUC – indirect land use change; a se vedea figura 14).
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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101 
Preocupările legate de schimbarea destinației terenurilor pentru cultivarea de materii prime destinate biocarbu-
ranților și dezbaterea legislativă rezultată au limitat dezvoltarea acestora148. În 2013, consumul de biocarburanți 
a înregistrat pentru prima dată o scădere de la punerea în aplicare a primei directive privind biocarburanții în 2003. 
Dezbaterea în jurul acestui subiect a determinat UE să stabilească criterii de durabilitate pe care biocarburanții 
trebuie să le îndeplinească pentru a fi luați în calcul în vederea obiectivului de 10 % privind ponderea de energie 
din surse regenerabile utilizată în sectorul transporturilor. De exemplu, biocarburanții produși pe terenuri defrișate 
ocupate anterior de zone umede sau de păduri sunt excluși. Aceste criterii nu acoperă însă și schimbarea indirectă 
a destinației terenurilor, deși capacitatea de stocare a dioxidului de carbon de către pădurea defrișată este pierdu-
tă în ambele cazuri dacă suprafața de teren agricol trebuie să rămână aceeași. Acest lucru se datorează faptului că 
emisiile cauzate de ILUC nu sunt observabile în mod direct și pot fi doar modelate. Pentru a lua în considerare aces-
te efecte indirecte, ponderea biocarburanților obținuți din culturi alimentare care pot fi luați în calcul în vederea 
obiectivului de 10 % este plafonată149.

102 
Biocarburanții obținuți direct din culturi alimentare sau furajere sunt cunoscuți sub denumirea de biocarburanți 
convenționali sau de primă generație. Biocarburanții produși din deșeuri, reziduuri agricole, culturi nealimentare 
și alge sunt cunoscuți sub denumirea de biocarburanți avansați. Biocarburanții avansați nu concurează direct cu 
culturile alimentare și furajere pentru terenuri. Biocarburanți proveniți din deșeuri, cum ar fi uleiul de gătit uzat, sunt 
deja disponibili pe piață. Alte procese de producție de biocarburanți avansați, cum ar fi cei pe bază de paie, se află 
într-un stadiu incipient de dezvoltare150.
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*  „Altele” includ: amendarea cu calcar, aplicarea ureei, cultivarea orezului, arderea resturilor agricole vegetale în câmp, aplicarea altor 
îngrășăminte cu conținut de carbon.

Sursa: „EEA greenhouse gas – data viewer”, AEM, 2017.
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103 
În 2015, emisiile generate de sectorul agricol din UE au reprezentat 
11 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Emisiile din agricul-
tură au scăzut cu 20 % între 1990 și 2013, de exemplu ca urmare a redu-
cerii șeptelului și a ameliorării practicilor agricole151. Începând cu 2014, 
emisiile provenite din agricultură au început să crească din nou.

104 
Emisiile de protoxid de azot și de metan sunt principalele emisii de 
gaze cu efect de seră din sectorul agricol. Aceste două gaze au un 
potențial de încălzire globală mai mare decât CO2

152. Emisiile provin 
în principal din procesul de digestie al bovinelor și din practicile de 
gestionare a solurilor agricole (a se vedea figura 15).

** Excluzând LULUCF.
* Incluzând transportul maritim și aerian internațional.
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http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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105 
UE reglementează sectorul agricol în principal prin politica agricolă comună (PAC). Politica în domeniul silviculturii 
rămâne de competența statelor membre, deși CAP prevede o anumită finanțare pentru o serie de măsuri în acest 
domeniu. Toți beneficiarii plăților directe din cadrul PAC trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate153. 
Unele dintre aceste norme sunt benefice pentru mediu și contribuie totodată la combaterea schimbărilor climatice, 
de exemplu prin promovarea menținerii materiei organice în sol. Fermierii primesc plăți suplimentare, așa-numitele 
„plăți pentru înverzire”, dacă îndeplinesc o serie de angajamente voluntare care contribuie la obiectivele de mediu și 
în materie de schimbări climatice154.

106 
PAC finanțează, de asemenea, măsuri de dezvoltare rurală – unele dintre acestea vizând schimbările climatice –, in-
clusiv prin investiții în domeniul energiei din surse regenerabile sau prin măsuri forestiere care urmăresc să sprijine 
stocarea dioxidului de carbon.

107 
Există soluții de reducere a emisiilor în sectorul agricol, cum ar fi utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor sau dife-
rite practici de creștere a bovinelor155. Cu toate acestea, se observă o premisă, adesea necontestată, potrivit căreia 
astfel de soluții sunt mai costisitoare decât acțiunile de atenuare în alte sectoare156. Potrivit Comisiei, din partea 
sectorului agricol se poate aștepta în mod realist doar o contribuție relativ limitată la reducerea emisiilor157. Comisia 
a sugerat ca o parte din potențialul de stocare a carbonului pe care îl au solurile și vegetația să fie integrată în sfera 
Regulamentului privind partajarea eforturilor pentru 2030 (a se vedea punctul 38).

108 
În cadrul politicii privind schimbările climatice, conceptul de LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea des-
tinației terenurilor și silvicultură) a fost elaborat pentru a se ține seama de potențialul de stocare și de emisii al 
acestui acest sector axat pe terenuri (a se vedea caseta 7). În 2015, sectorul LULUCF a absorbit suficient CO2 pentru 
a compensa aproximativ 7 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE; cu alte cuvinte, acest sector 
a absorbit suficient CO2 pentru a compensa volumul total de emisii de gaze cu efect de seră din Spania. Or, începând 
cu 2008, capacitatea de stocare a sectorului LULUCF a fost redusă ca rezultat al unor factori cum ar fi îmbătrânirea 
pădurilor.

Ca
se

ta
 7

Absorbția naturală a gazelor cu efect de seră de către suprafața terestră, oceane și aer Suprafața terestră 
stochează în prezent aproximativ o treime din emisiile brute anuale globale de CO2, iar oceanele stochează 
o cantitate similară. Restul emisiilor se acumulează în atmosferă. Dezvoltarea pădurilor și a pajiștilor, de 
exemplu, conduce la acumularea de dioxid de carbon în ramuri, frunze și rădăcini, precum și în sol. Acest 
dioxid de carbon este transformat înapoi în gaze cu efect de seră atunci când plantele ard, mor și se 
descompun sau atunci când sunt utilizate drept combustibil.
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109 
Până în prezent, capacitatea sectorului LULUCF de a stoca gazele cu efect de seră nu a fost luată în considerare la 
calcularea progreselor în direcția obiectivului UE stabilit pentru 2020 în materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Acest lucru se explică parțial prin faptul că efectele acestui sector asupra emisiilor de gaze cu efect de 
seră sunt mult mai dificil de evaluat decât efectele altor sectoare. În același timp, capacitatea de stocare a sectorului 
LULUCF este influențată de deciziile luate în alte sectoare. De exemplu, creșterea gradului de utilizare a biomasei 
pentru producerea de energie din surse regenerabile, deși contribuie la reducerea emisiilor în sectorul aprovizionă-
rii cu energie, ar putea determina o reducere a capacității de stocare a carbonului (a se vedea punctul 100).

110 
Ca un prim pas în direcția includerii activităților LULUCF în angajamentul său de reducere a emisiilor de CO2, UE 
a elaborat norme de contabilizare, bazate pe normele ONU privind raportarea în temeiul Protocolului de la Kyoto158. 
În iulie 2016, Comisia a propus un mod de a lua în calcul sectorul LULUCF în vederea atingerii țintelor de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite pentru 2030159. Acest lucru ar însemna că emisiile din alte sectoare ar 
putea fi compensate de capacitatea de stocare din sectorul LULUCF, în anumite limite160. Utilizarea acestui mecanism 
de flexibilitate „ar putea acoperi o subrealizare a țintei stabilite pentru 2030 în Regulamentul privind partajarea 
eforturilor cu aproximativ două puncte procentuale”161.
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Deșeurile și economia circulară

111 
Restul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE provin din deșeuri, care 
reprezintă 3 % din totalul acestor emisii. Emisiile generate de deșeuri au 
scăzut cu 42 % între 1990 și 2015.

112 
Acțiunile UE în acest domeniu, în special de natură legislativă, includ 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în mod direct prin reducerea 
emisiilor provenind de la depozitele de deșeuri162 și în mod indirect prin 
prevenirea generării de deșeuri și prin reciclarea materialelor care, altfel, 
ar fi trebuit extrase și prelucrate pentru a fi utilizate. Prin urmare, o mai 
bună gestionare a deșeurilor contribuie la evitarea emisiilor în alte sectoare 
ale economiei, cum ar fi aprovizionarea cu energie, agricultura, industria 
prelucrătoare și transporturile. De exemplu, în 2014, reciclarea deșeurilor în 
Franța a economisit echivalentul a 5 % din emisiile de gaze cu efect de seră 
de la nivel național163.

113 
Un alt concept care stă la baza prevenirii și reciclării deșeurilor este cel al „economiei circulare”164. De exemplu, 
proiectarea unui produs poate fi modificată pentru a facilita refolosirea sau reciclarea acestuia, prin alegerea unor 
materiale diferite, prin standardizarea componentelor și prin asigurarea separării facile a acestora la ieșirea din uz 
a produsului.

29 %

3 %
11 %

26 %

19 %

12 %

** Excluzând LULUCF.
* Incluzând transportul maritim și aerian internațional.

Emisiile de gaze cu efect 
de seră în UE în 2015

Aprovizionarea 
cu energie

Industrie

Clădiri

Transporturi*

Agricultură și silvicultură**
Deșeuri
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Adaptarea la schimbările climatice

Previziuni privind modificările temperaturii și ale precipitațiilor

114 
Adaptarea la schimbările climatice este „procesul de ajustare la schimbări climatice reale sau preconizate și la efec-
tele acestora”165. În 2016, temperatura globală medie depășise deja cu 1,1 °C nivelurile din perioada preindustrială. 
Chiar dacă obiectivul Acordului de la Paris – și anume menținerea creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C în 
acest secol – va fi atins, adaptarea la schimbările climatice rămâne necesară. Nu trebuie uitat că scenariul bazat pe 
o creștere cu 2 °C este construit în jurul unei medii globale: chiar dacă obiectivul este atins, temperaturile vor crește 
cu un nivel mult mai mare în anumite regiuni (a se vedea figura 16). În timpul iernii, temperaturile ar putea crește cu 
o medie de 5 până la 8 °C în unele părți din Scandinavia. Pe timpul verii, temperaturile ar putea crește cu o medie de 
3 până la 4 °C în cea mai mare parte a Spaniei și în nordul Scandinaviei166.
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ra
 1

6 Modificarea temperaturii sezoniere, în °C, în perioada 2071-2100, în comparație cu 
nivelurile din perioada 1961-1990 (scenariul bazat pe o creștere cu 2°C a temperaturii 
globale)

Nu există date 
disponibile

Sursa: Adaptat din publicația Climate Impacts in Europe,The JRC PESETA II project, 2014. Date din Dosio și Paruolo 2011 și Dosio et al. 2012167.

Iarna Vara

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf
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115 
Modificările legate de tendințele precipitațiilor (ploaie și zăpadă) ar putea fi de asemenea semnificative (a se vedea 
figura 17). Precipitațiile din timpul iernii ar putea crește cu peste 25 % în unele părți din Europa Centrală și din 
Scandinavia. Nivelul precipitațiilor pe timpul verii ar putea scădea cu peste 50 % pe o mare parte din coasta medite-
raneeană a UE.

Fi
gu

ra
 1

7 Modificarea precipitațiilor sezoniere, în %, în perioada 2071-2100, în comparație cu 
nivelurile din perioada 1961-1990 (scenariul bazat pe o creștere cu 2 °C a temperatu-
rii globale)

Nu există date 
disponibile

Iarna Vara

116 
Aceste schimbări ale nivelurilor de precipitații vor duce la creșterea riscului de inundații și de eroziune a solului 
în multe părți ale Europei. Numărul anual de inundații care necesită plata despăgubirilor de către asigurători s-a 
triplat față de 1980 (de la 10 în 1980 la 38 în 2015 și la 29 în 2016)168. O creștere a nivelului mediu al mării la nivel glo-
bal va avea drept rezultat inundații mai frecvente și mai grave în zonele de coastă. Furtunile vor fi din ce în ce mai 
devastatoare169.

Sursa: Climate Impacts in Europe, The JRC PESETA II project, 2014. Date din Dosio și Paruolo 2011 și Dosio et al. 2012167.

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf
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117 
Eroziunea solului, combinată cu deficitul de apă și cu temperaturile mai ridicate care intensifică evaporarea, crește 
riscul de deșertificare. Studiile indică faptul că un procent de până la 44 % din suprafața Spaniei, 33 % din suprafa-
ța Portugaliei și aproximativ 20 % din suprafața Greciei și a Italiei este expus unui risc ridicat de eroziune170. Aceste 
state membre se vor confrunta cu temperaturi crescute și precipitații reduse (a se vedea figura 16 și figura 17). 
Douăsprezece state membre ale UE au declarat că sunt afectate de fenomenul de deșertificare171.

Impactul schimbărilor climatice asupra societății

118 
Schimbările climatice vor avea, de asemenea, multiple consecințe asupra societății, cum ar fi, de exemplu, cele 
asupra sănătății umane. Fenomenele meteorologice extreme, precum furtunile, inundațiile, perioadele de caniculă 
sau de ger, pot genera riscuri grave de îmbolnăvire și decese sau răspândirea bolilor pe scară mai largă. De exemplu, 
în perioada 1980-2013, două treimi din numărul deceselor cauzate de fenomene naturale în UE au fost cauzate de 
valuri de căldură172.

119 
Schimbările climatice vor afecta, de asemenea, sectoare economice cheie, aceste efecte fiind deja resimțite în 
prezent173. Agricultura va fi afectată de probleme legate de disponibilitatea apei, de temperatură, de noi dăunători 
și specii invazive. În timp ce randamentele ar putea crește în zonele nordice, producția în zonele sudice ar putea să 
scadă cu 30 %174. Impactul asupra mediului marin va afecta industria pescuitului175. În sectorul forestier se vor 
observa modificări în ceea ce privește gama de specii de arbori, o creștere a riscului de incendii forestiere, precum 
și o creștere a prevalenței insectelor dăunătoare. Perioadele mai scurte de iarnă sau seceta și valurile de căldură vor 
avea un impact asupra turismului.

120 
Activitățile economice și, prin urmare, locurile de muncă, ar putea cunoaște transferuri între sectoarele econo-
mice. Deși efectele nete rămân incerte, ar putea apărea oportunități de locuri de muncă în domenii precum conso-
lidarea sau construirea de sisteme de apărare împotriva inundațiilor și de protejare a zonelor costiere și în domeniul 
energiei din surse regenerabile176.

121 
Tendința cererii de energie se va modifica de asemenea: va exista o diminuare a cererii de energie pentru încălzire 
pe timpul iernii și va crește cererea de energie pentru răcire pe perioada verii. Capacitatea de producere a energiei 
ar putea fi limitată, de exemplu, din cauza scăderii producției de energie hidroelectrică sau a capacității de răcire 
a centralelor nucleare.

122 
Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile, secetele și furtunile, precum și schimbările treptate, cum 
ar fi creșterea nivelului mării, ar putea antrena o migrație mai importantă a populației în interiorul Europei și 
înspre Europa177. De exemplu, mai multe rapoarte178 au sugerat că seceta recentă din Siria care a durat trei ani a fost 
un factor care a contribuit la izbucnirea războiului civil sirian. Există riscul lipsei de pregătire pentru migrația cauzată 
de schimbările climatice179.
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Strategiile de adaptare de la nivelul UE și de la nivel național

123 
Întrucât efectele schimbărilor climatice variază în mod semnificativ între regiunile UE și chiar în interiorul statelor 
membre, este probabil ca majoritatea inițiativelor de adaptare să fie luate la nivel regional sau local. Cu toate aces-
tea, anumite efecte ale schimbărilor climatice depășesc frontierele statelor membre – de exemplu, un bazin hidro-
grafic inundat ca urmare a schimbărilor climatice ar putea să acopere teritoriul mai multor țări.

124 
În comparație cu acțiunile de atenuare, care au început mai devreme, baza pentru acțiunile UE în domeniul adaptă-
rii, și anume strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice, a fost adoptată abia în 2013180. Aceasta încu-
rajează statele membre și orașele să ia măsuri, fără să impună obligații în acest sens. De exemplu, în strategie se 
prevede că statele membre ar trebui să adopte o strategie națională de adaptare până în anul 2017 și să demare-
ze punerea ei în aplicare până în 2020. Anumite orașe au lansat un angajament voluntar bazat pe inițiativa denumită 
„Convenția primarilor”. Comisia oferă sprijin, de exemplu, prin intermediul Platformei europene pentru adaptarea la 
schimbările climatice, Climate-ADAPT, care permite utilizatorilor accesul și schimbul de date, de bune practici și de 
informații cu privire la schimbările climatice preconizate în Europa.

125 
Comisia monitorizează și evaluează strategiile naționale de adaptare și va analiza posibilitatea de a propune un in-
strument obligatoriu din punct de vedere juridic în 2017 în cazul în care acțiunile statelor membre sunt considerate 
a fi insuficiente181. Până în aprilie 2017, 22 de state membre adoptaseră o strategie națională de adaptare182.

126 
Adaptarea la schimbările climatice este abordată, în diferite proporții, și în legislația sectorială a UE. De exemplu, 
Directiva-cadru privind apa183 se oprește asupra aspectelor legate de calitatea și cantitatea apei, abordând astfel 
indirect problemele legate de secete; Directiva privind inundațiile184 tratează problematica prevenirii inundațiilor; 
Directiva privind păsările185 și Directiva privind habitatele186, printre altele, vizează protejarea biodiversității.

http://www.conventiaprimarilor.eu/index_ro.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
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Sprijinirea acțiunilor UE în domeniul climei și energiei

127 
Există trei teme transversale principale care sprijină acțiunile UE în ceea ce privește politicile din domeniul climei și 
energiei:

 ο cercetarea și inovarea;

 ο finanțarea; și

 ο elaborarea de politici bazate pe elemente concrete și punerea lor în aplicare.

Cercetarea și inovarea

128 
Atingerea obiectivelor referitoare la energie și la schimbările climatice la nivel mondial și transformarea UE într-o 
economie cu emisii scăzute de carbon se vor baza pe dezvoltarea de noi tehnologii într-o serie de sectoare precum 
aprovizionarea cu energie și transporturile187. Pentru cele mai multe dintre aceste sectoare, nu sunt disponibile încă 
alternative cu emisii scăzute de carbon, cu atât mai puțin la costuri competitive.

129 
Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare, cunoscut sub denumirea de Orizont 2020, este principalul 
instrument al UE de finanțare a cercetării și inovării188. Ca parte a angajamentului său de a cheltui un euro din cinci 
pentru acțiuni în domeniul climatic (a se vedea punctul 133), UE s-a angajat să cheltuiască cel puțin 35 % din buge-
tul Orizont 2020 – 27 de miliarde de euro din 2014 până în 2020 – pentru activități de cercetare legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea. În plus, o serie de inițiative, cum ar fi Planul strategic integrat 
privind tehnologiile energetice (Planul SET), au stabilit obiective la nivel european în vederea reducerii costurilor 
și a îmbunătățirii performanței tehnologiilor-cheie cu emisii reduse de carbon, astfel încât acestea să devină mai 
competitive în raport cu sursele convenționale de energie, precum și în vederea accelerării decarbonizării sistemului 
energetic al UE.

130 
În mai multe domenii legate de energie, Europa se confruntă cu „un deficit de implementare”, întâmpinând dificul-
tăți la introducerea pe piață a unor inovații promițătoare189. Pentru a aduce astfel de tehnologii pe piață, vor fi nece-
sare noi modele de afaceri și servicii disruptive, inovare societală, precum și noi politici și mecanisme financiare190.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/set-plan_progress_2016.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/set-plan_progress_2016.pdf
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131 
Mai multe inițiative au încercat să abordeze această problemă. De exemplu, inițiativa Comisiei din 2016 privind acce-
lerarea inovării în domeniul energiei curate a stabilit o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii mediului economic, 
de reglementare și de investiții pentru inovare în ceea ce privește tehnologiile și sistemele energetice „curate”191. 
Inițiativa a subliniat legăturile cu agenda Comisiei privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă și cu 
competitivitatea UE191. În cadrul acestei inițiative s-a sugerat, de asemenea, că, pe viitor, finanțarea din partea UE ar 
trebui să se axeze pe:

 ο decarbonizarea parcului imobiliar al UE până în 2050: de la clădiri al căror consum de energie este aproape 
egal cu zero la cartiere cu bilanț energetic pozitiv;

 ο consolidarea rolului de lider al UE în ceea ce privește sursele regenerabile de energie;

 ο dezvoltarea unor soluții integrate și accesibile din punct de vedere financiar pentru stocarea energiei; și

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

Finanțarea din fonduri publice și private pentru atenuarea schimbărilor clima-
tice și adaptarea la acestea

132 
Amploarea costurilor economice pe care le implică schimbările climatice pentru UE rămâne incertă, însă este proba-
bil că acestea vor fi considerabile (a se vedea caseta 8 pentru unele estimări).

Ca
se

ta
 8 Exemple de estimări ale costurilor economice pentru UE pe care le implică schimbă-

rile climatice

Atenuarea:

Între 2021 și 2030, vor trebui investite, în fiecare an, 1 115 miliarde de euro în următoarele sectoare în vederea 
atingerii obiectivelor UE pentru anul 2030:

 ο 736 de miliarde de euro în sectorul transporturilor;

 ο 282 de miliarde de euro în sectorul rezidențial și al serviciilor;

 ο 78 de miliarde de euro în rețele, în generarea de energie și în boilere industriale; și

 ο 19 miliarde de euro în industrie192.

Adaptarea:

Într-un scenariu business as usual, schimbările climatice preconizate până în 2080 ar putea duce la situația în 
care gospodăriile din UE vor pierde în fiecare an 190 de miliarde de euro la valorile actuale, adică aproape 2 % 
din PIB-ul actual al UE, în cazul în care nu sunt luate, la nivel public, măsuri de adaptare193. Amânarea adaptării 
sau lipsa oricărui răspuns ar putea crește în mod substanțial costul total al schimbărilor climatice194.
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133 
Finanțarea va trebui să provină atât din surse publice, cât și din surse private. Dimensiunea relativ mică a bugetului 
UE îi permite acesteia să finanțeze în mod direct doar o fracțiune din aceste activități. Pentru a asigura coerența 
acțiunii legislative și pentru a-și utiliza în mod optim bugetul, Uniunea a decis să integreze considerentele legate 
de climă în toate instrumentele de politică și de finanțare. Aceasta include și stabilirea, pentru cadrul financiar al UE 
pentru perioada 2014-2020, a obiectivului de a se cheltui un euro din cinci pentru acțiuni în domeniul climatic, ceea 
ce corespunde unei sume de aproximativ 212 miliarde de euro.

134 
UE acționează și pe plan internațional, în special prin finanțarea acțiunilor din domeniul climatic în țările în curs de 
dezvoltare (a se vedea punctul 20). De exemplu, în 2015, UE, BEI și statele sale membre au acordat 17,6 miliarde de 
euro pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare în eforturile de combatere a schimbărilor climatice195.

135 
În plus, UE recurge pe o scară din ce în ce mai largă la instrumente financiare, atât din interiorul bugetului UE196, cât 
și din afara acestuia, pentru a atrage investiții private, de exemplu prin Fondul european pentru investiții strate-
gice (FEIS)197 și prin mai multe parteneriate public-privat cu sectorul industrial198. BEI s-a angajat, de asemenea, 
cu cel puțin 25 % din portofoliul său de credite pentru o dezvoltare cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilien-
tă la schimbările climatice.

136 
Investițiile din sectorul privat ar putea să meargă dincolo de atenuarea schimbărilor climatice și să includă și acțiuni 
de adaptare, atât pentru a consolida reziliența la consecințele schimbărilor climatice, cât și pentru a beneficia de 
noile oportunități de afaceri pe care acestea din urmă le creează199.
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Elaborarea de politici bazate pe elemente concrete și punerea lor în aplicare

137 
În mod similar, în sectorul public, atunci când se concep noi politici, factorii de decizie ar trebui să evalueze în mod 
corespunzător efectul probabil al diferitor opțiuni de politică. Comisia își propune să ia decizii politice „într-un 
mod deschis și transparent, [bazate pe] cele mai bune date disponibile și [...] susținute de larga implicare a păr-
ților interesate”200. De exemplu, Comisia pregătește evaluări ale impactului201, care sunt obligatorii pentru toate 
inițiativele cu un impact economic, de mediu sau social semnificativ202, și realizează evaluări ale punerii în aplicare 
a politicilor.

138 
În cadrul evaluărilor de impact, Comisia se bazează în mare măsură pe date și pe modelări pentru a compara dife-
ritele opțiuni de politică. Datele sunt puse la dispoziție de Agenția Europeană de Mediu (AEM), de Eurostat sau prin 
intermediul mai multor inițiative finanțate de UE, cum ar fi inițiativa Comisiei denumită Climate Services, sistemul 
Copernicus sau portalul Climate-Adapt203. Pentru a simula, de exemplu, aprovizionarea cu energie, cererea și prețu-
rile la energie, emisiile de gaze cu efect de seră provenite din diverse sectoare și efectele sociale și economice, pot 
fi utilizate diferite modele. În cadrul Comisiei, Centrul Comun de Cercetare (JRC) poate asigura o astfel de capacitate 
de modelare.

139 
Toate aceste modele, deși utile, prezintă anumite limitări, de care utilizatorii lor trebuie să fie conștienți204. În funcție 
de modelul utilizat, printre aceste limitări se numără:

 ο sensibilitatea rezultatelor la ipoteze individuale, cum ar fi ratele de actualizare utilizate pentru a calcula 
randamentul investițiilor;

 ο un nivel limitat de detaliere, de exemplu în legătură cu efectele asupra gospodăriilor individuale205; și

 ο dificultatea de a lua în considerare viitoarele revoluții tehnologice și schimbări societale și efectele 
interconectate ale schimbărilor climatice206.

140 
În pofida acestor limitări, este general acceptat faptul că deciziile de politică ar trebui să se bazeze pe utilizarea 
prudentă a mai multor modele și scenarii.

https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=climate_services
http://www.copernicus.eu/
http://www.copernicus.eu/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-in-brief
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Rolul instituțiilor supreme de audit din UE în domeniul energiei și 
al schimbărilor climatice

141 
Instituțiile supreme de audit desfășoară audituri externe și independente cu privire la gestionarea finanțelor publi-
ce. Ele pot juca un rol esențial în promovarea transparenței, a răspunderii de gestiune, a eficienței și a eficacității 
administrațiilor publice. Instituțiile supreme de audit nu auditează doar conturile financiare și legalitatea și regulari-
tatea gestiunii financiare, ci evaluează și raportul costuri-beneficii – adică economicitatea, eficiența și eficacitatea – 
pentru întreaga gamă de activități guvernamentale în administrația publică207.

142 
Instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE și Curtea de Conturi Europeană, denumite aici, în mod 
colectiv, „instituțiile supreme de audit din UE”, elaborează rapoarte legate de problematica energiei și a schimbă-
rilor climatice. De asemenea, ele cooperează în domeniul energiei și al schimbărilor climatice, în special în grupurile 
de lucru ale INTOSAI208 și EUROSAI209 care se ocupă de auditul de mediu, precum și în cadrul Comitetului de contact 
al instituțiilor supreme de audit din Uniunea Europeană. Cooperarea include elaborarea de standarde de audit 
și de orientări în materie, schimbul de metodologii și de rapoarte de audit, precum și desfășurarea de audituri în 
comun210.

143 
Prezenta analiză oferă o sinteză a activităților din ultimii cinci ani desfășurate de instituțiile supreme de audit din 
UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice. Aceasta acoperă 269 de rapoarte elaborate de către instituțiile 
supreme de audit din UE între 2012 și martie 2017 în domeniul energiei și al climei211. Analiza include o imagine de 
ansamblu asupra domeniilor în care instituțiile supreme de audit din UE au desfășurat audituri ale performanței 
și pune în evidență, acolo unde este posibil, tendințele emergente ale constatărilor. Pe site-ul web al Curții este 
disponibilă o listă a auditurilor examinate, alături de un rezumat al celor 41 de rapoarte ale Curții de Conturi Euro-
pene incluse în analiză. Aceasta urmează structura primei părți a prezentei analize panoramice, abordând mai întâi 
auditurile în sectorul energetic și cele referitoare la EU ETS, urmate de auditurile privind alte sectoare care emit gaze 
cu efect de seră, de auditurile privind adaptarea la schimbările climatice și de auditurile pe teme orizontale și trans-
versale. La final, sunt identificate domeniile în care au fost desfășurate mai puține activități de audit.

Imagine de ansamblu a activităților instituțiilor supreme de audit din UE în 
domeniul energiei și al schimbărilor climatice

144 
Analiza rapoartelor de audit ale instituțiilor supreme de audit din UE arată următoarele:

 ο instituțiile supreme de audit din UE au acoperit o gamă largă de subiecte diferite în domeniul energiei și al 
schimbărilor climatice;

 ο ele au elaborat, în medie, circa 50 de audituri pe an în legătură cu energia și schimbările climatice, ceea ce 
înseamnă aproximativ două audituri per instituție per an;
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 ο distribuția rapoartelor de audit între instituțiile supreme de audit din UE variază. Majoritatea instituțiilor 
care au răspuns la sondajul Curții au declarat că energia și schimbările climatice sunt domenii cu o prioritate 
scăzută în planificarea activităților lor;

 ο auditurile legate de energie au reprezentat cea mai mare proporție din rapoartele elaborate (38 % – a se 
vedea figura 18);

 ο auditurile referitoare la măsurile de atenuare, mai exact în domeniul energiei, al EU ETS și al altor sectoare 
care emit gaze cu efect de seră (190 de rapoarte) au fost mult mai numeroase decât auditurile privind 
măsurile de adaptare (53 de rapoarte), raportul fiind de 4 la 1.
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 1

8 Rapoartele de audit elaborate de instituțiile supreme de audit din UE în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice

Teme transversale

Alte sectoare, 
de exemplu, 
transporturi,

deșeuri și agricultură

Schema EU ETS și
Protocolul de la Kyoto

Energie

 
 52

(19 %)

 
 72

(27 %)

Rapoarte ale instituțiilor 
supreme de audit din UE

269

 
 101

 (38 %)

  
16

(6 %)

Adaptarea la 
schimbările

climatice

 
 28

(10 %)

Numărul de rapoarte, pentru fiecare temă (procentajul din totalul rapoartelor)

Sursa: Rapoarte publicate de instituțiile supreme de audit din UE (ianuarie 2012-martie 2017).
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Energia

145 
Majoritatea auditurilor din acest domeniu se referă la energia din surse regenerabile și la eficiența energetică, pre-
cum și, într-o măsură mai mică, la piața energiei, la securitatea aprovizionării cu energie și la energia nucleară (a se 
vedea figura 19). În secțiunile care urmează sunt prezentate constatările de audit formulate în fiecare dintre aceste 
domenii, începând cu piața internă a energiei și securitatea aprovizionării.
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 1

9 Rapoartele de audit elaborate de instituțiile supreme de audit din UE în domeniul 
energiei

Teme transversale

Alte sectoare, de 
exemplu, transporturi, 

deșeuri și agricultură

Schema EU ETS și 
Protocolul de la Kyoto

Energie

Adaptarea la 
schimbările 

climatice

101

Energie nucleară

Piața energiei și securitatea
aprovizionării

E�ciența energetică

Energie din surse regenerabile

18

25

29

29 
 101

(38 %)

269

Rapoarte ale instituțiilor supreme 
de audit din UE pe tema energiei

Rapoarte ale instituțiilor 
supreme de audit din UE

Numărul de rapoarte, pentru fiecare temă

Sursa: Rapoarte publicate de instituțiile supreme de audit din UE (ianuarie 2012-martie 2017).
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Piața internă a energiei și securitatea aprovizionării

146 
Obiectivul pieței interne a energiei este de a facilita libera circulație și comerțul fără frontiere al gazelor și energiei 
electrice pe teritoriul UE (a se vedea punctul 65). O piață internă a energiei funcțională este elementul de bază al 
securității aprovizionării cu energie a UE. Rapoartele elaborate în acest domeniu de instituțiile supreme de audit din 
UE au identificat următoarele probleme:

 ο s-au înregistrat progrese, dar obiectivul UE de finalizare a pieței interne a energiei nu a fost atins, existând în 
continuare diferențe în ceea ce privește modul în care statele membre pun în aplicare cadrul juridic al UE și își 
administrează piețele;

 ο infrastructura energetică nu este încă proiectată pentru piețe complet integrate și nu asigură în prezent 
o securitate efectivă a aprovizionării cu energie;

 ο cooperarea între statele membre în ceea ce privește infrastructurile transfrontaliere ridică în continuare unele 
probleme.

147 
În 2015, Curtea de Conturi Europeană212 a constatat că s-au făcut progrese în ceea ce privește conectarea piețelor 
din Europa, dar că persistau probleme legate de punerea în aplicare a cadrului juridic al UE. Diferențe importante213 
în ceea ce privește modul în care statele membre și-au organizat piețele naționale de energie frânau progresele în 
direcția finalizării pieței interne a energiei din UE; în același timp, aceste diferențe au însemnat și persistența unor 
diferențe importante la nivelul prețurilor angro.

148 
Instituțiile supreme de audit naționale au formulat constatări similare: instituția din Bulgaria, în 2013214, și cea din 
Franța, în 2015215, de exemplu, au publicat rapoarte potrivit cărora condițiile de comercializare a energiei continuau 
să nu fie cele ale unei piețe libere, iar beneficiile promise de piețele energetice deschise pentru IMM-uri și gospodă-
rii nu se materializaseră încă.

149 
În urma auditului din 2015 desfășurat de Curte, s-a constatat de asemenea că, în general, infrastructura energe-
tică, atât cea din statele membre cât și infrastructura dintre acestea, nu era deocamdată proiectată pentru piețe 
complet integrate și, prin urmare, nu oferea o securitate efectivă a aprovizionării cu energie.

150 
Acest audit a mai arătat că obiectivul de interconectare electrică (a se vedea punctul 70) între statele membre nu 
a fost îndeplinit în numeroase cazuri și că infrastructura construită nu era întotdeauna utilizată la capacitate maxi-
mă. Curtea a constatat, de asemenea, că, pe lângă disponibilitatea limitată a interconexiunilor fizice între Spania și 
Franța, integrarea Spaniei și a Portugaliei în piața energetică a UE necesita îmbunătățiri ale sistemelor interne de 
rețele de energie electrică atât în Spania, cât și în Franța.
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151 
Dezvoltarea infrastructurii de cooperare transfrontalieră presupune cooperarea între statele membre învecinate. 
Auditul din 2015 al Curții a identificat unele exemple pozitive în acest sens, cum ar fi Planul de interconectare a pie-
ței energiei din zona baltică (BEMIP), o formă de cooperare între mai multe state membre și Comisie216.

152 
Există însă și exemple de probleme de infrastructură într-un stat membru care afectează o țară vecină. De exemplu, 
în 2014, instituția supremă de audit din Polonia217 a constatat că fluxurile neprevăzute de energie electrică din Ger-
mania care treceau prin Polonia înspre rețeaua cehă și cea slovacă destabilizau rețeaua poloneză de energie electri-
că, limitându-i capacitatea de a accepta importuri de energie.

153 
Unul dintre puținele audituri desfășurate de instituțiile supreme de audit din UE pentru a analiza în mod aprofun-
dat tranziția energetică (a se vedea punctele 72-79) a fost auditul din 2016 realizat de instituția supremă de audit 
din Germania218 cu privire la măsurile de implementare a tranziției energetice în această țară. În urma auditului, s-a 
constatat că Ministerul Federal al Economiei și Energiei nu dispunea de o imagine de ansamblu a costului total al 
tranziției energetice, că diferite niveluri ale administrației publice nu erau coordonate și că măsurile finanțate fuse-
seră selectate fără să se țină seama de raportul lor cost-eficacitate. Deși raportul de monitorizare publicat de guvern 
alături de o evaluare independentă a fost salutat, s-a considerat că aspectele legate de obiectivele și evaluarea 
suportabilității tarifelor și de securitatea aprovizionării nu au fost abordate în mod satisfăcător. Raportul de audit 
a mai precizat că tranziția energetică în Germania nu putea fi implementată decât cu luarea în considerare a pieței 
interne a energiei din UE.

Energia din surse regenerabile

154 
La nivel macro și mondial, industria energiei din surse regenerabile a înregistrat în ultimii ani o creștere rapidă și 
o reducere a costurilor, de exemplu la energia eoliană și la cea solară. Cu toate acestea, în ceea ce privește nivelul 
micro, nivelul național și nivelul UE, rapoartele instituțiilor supreme de audit din UE cu privire la energia din surse 
regenerabile au identificat următoarele aspecte:

 ο obstacole în calea investițiilor;

 ο un slab raport cost-eficacitate; și

 ο probleme de monitorizare și de evaluare.
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155 
Rapoartele instituțiilor supreme de audit din UE au identificat obstacole care au frânat investițiile în energia din 
surse regenerabile, în următoarele domenii:

 ο mediul de reglementare: o serie de rapoarte, inclusiv raportul din 2014 al Curții223, au subliniat că obstacolele 
juridice și instituționale, precum și revizuirile multiple ale cadrelor juridice naționale, inclusiv modificările 
retroactive ale regimurilor de subvenționare, reprezintă obstacole în calea investițiilor. În 2012, instituția 
supremă de audit din Italia219 a remarcat diferențe importante ale cadrului juridic între regiuni, iar instituția 
din Polonia220 a detectat întârzieri în procesul de pregătire a noilor norme de reglementare a producției de 
energie din surse regenerabile221;

 ο provocări legate de integrarea energiei electrice din surse regenerabile pe piață: un audit realizat în 2016 
de instituția supremă de audit din Suedia222 a subliniat provocările de pe piața energiei electrice. Aceasta 
a constatat că prețul scăzut preconizat al energiei electrice nu oferea suficiente stimulente pentru ca piața 
energiei să investească în capacitatea necesară pentru a echilibra ponderea tot mai mare a energiei din surse 
regenerabile intermitente în rețea. Auditul realizat de Curte în 2014 a semnalat probleme legate de obținerea 
de autorizații de conectare la rețea pentru producătorii de energie din surse regenerabile;

 ο utilizarea limitată a bugetului UE pentru energia din surse regenerabile: în condițiile în care statele membre 
finanțează energia din surse regenerabile în principal din fonduri naționale, un grad scăzut de utilizare 
a fondurilor disponibile ale UE ar putea frâna investițiile. Raportul din 2014 al Curții a semnalat o absorbție 
lentă a fondurilor UE pentru proiectele legate de energia din surse regenerabile, în comparație, de exemplu, 
cu rata de absorbție pentru proiecte privind eficiența energetică. În cazurile în care au fost utilizate fonduri 
ale UE, Curtea a constatat că proiectele auditate au reușit să obțină realizările preconizate și că majoritatea 
proiectelor erau suficient de mature și gata de implementare223. Între 2013 și 2015, instituțiile supreme de 
audit din Italia219 și din România224 au formulat constatări similare privind utilizarea limitată a fondurilor UE 
pentru sursele regenerabile de energie.

156 
Raportul cost-eficacitate al măsurilor, precum și nivelul de sprijin public au fost teme recurente în rapoartele 
de audit referitoare la energia din surse regenerabile (a se vedea exemplele din caseta 9). Curtea a constatat în 2014 
că raportul cost-eficacitate nu a constituit un principiu director pentru planificarea și implementarea proiectelor din 
domeniul energiei din surse regenerabile. De asemenea, Curtea a detectat cazuri în care finanțarea publică a fost 
acordată într-un cuantum mai mare decât ceea ce era necesar pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere 
economic.
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 9 Exemple de rapoarte publicate de instituțiile supreme de audit care scot 

în evidență un slab raport cost-eficacitate și un nivel ridicat de sprijin 
public pentru proiecte din domeniul energiei din surse regenerabile

 ο În 2016, instituția supremă de audit din Germania225 a constatat că un program de stimulare a pieței pentru 
producția de energie termică din surse regenerabile a finanțat tehnologii ineficiente și tehnologii care 
dispuneau deja de o piață bine stabilită. În plus, acest program nu a luat în considerare dacă solicitanții 
aveau efectiv nevoie de sprijin financiar.

 ο În 2014, instituția supremă de audit din Republica Cehă226 a constatat că nivelul ridicat al ajutoarelor 
financiare de exploatare acordate pentru centrale fotovoltaice a avut drept rezultat o perioadă de 
recuperare a investiției de șapte ani, chiar dacă tarifele fixe la energia electrică din surse regenerabile 
urmau să rămână la același nivel timp de peste 20 de ani.

 ο Instituția supremă de audit din Cipru227 a constatat că, între 2008 și 2013, unele instalații de energie din 
surse regenerabile au fost finanțate chiar dacă rata lor internă de rentabilitate economică depășea un 
anumit prag, ceea ce a dus la o finanțare excesivă.

 ο În 2014, instituția supremă de audit din Danemarca228 a observat că, întrucât costurile de construcție 
a centralelor solare erau în scădere, iar prețurile la energia electrică (inclusiv taxele) înregistrau o creștere, 
instalațiile respective beneficiau de un sprijin prea ridicat.

 ο În 2014, instituția supremă de audit din Regatul Unit229 a identificat elemente de probă care arătau că 
primele contracte pentru energia din surse regenerabile fuseseră atribuite fără o procedură concurențială, 
la prețuri de natură să asigure, pentru contractanți, randamente mai mari decât cele necesare pentru 
a garanta realizarea investiției.

157 
Caracterul insuficient al monitorizării și evaluării programelor privind energia din surse regenerabile a fost o altă 
temă identificată în cadrul mai multor audituri. De exemplu, în 2016, instituția supremă de audit din Germania 
a constatat că programele nu dispuneau de niveluri-țintă, ceea ce a dus la imposibilitatea monitorizării rezultatelor 
lor230. În mod similar, în 2014, un audit realizat de instituția supremă de audit din Republica Cehă și un audit al Curții 
de Conturi Europene231 au constatat că obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți pentru programele auditate 
erau impreciși și/sau nu se bazau pe date de referință fiabile.

Eficiența energetică

158 
În urma auditurilor privind eficiența energetică, instituțiile supreme de audit din UE au observat următoarele:

 ο întârzieri în atingerea țintelor și în lansarea programelor;

 ο un slab raport cost-eficacitate; și

 ο probleme legate de monitorizarea și evaluarea programelor.
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159 
Mai multe instituții supreme de audit au raportat, între 2013 și 2015, întârzieri și riscuri asociate în atingerea 
țintelor stabilite la nivelul UE sau la nivel național. De exemplu, instituția supremă de audit din Portugalia232 și 
cea din Slovacia233 au raportat întârzieri în implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru clădirile publice. 
Instituția supremă de audit din Republica Cehă234 și cea din Danemarca235 au calculat că aceste țări nu își vor atinge 
țintele în materie de eficiență energetică. Instituțiile supreme de audit din Slovacia (2015), Bulgaria (2015), România 
(2014) și Portugalia (2013)236 au semnalat întârzieri în lansarea programelor de eficiență energetică, acestea fiind 
cauzate de reglementările naționale complicate și de lipsa de personal disponibil care să se ocupe de gestionarea 
programelor.

160 
În urma auditului său din 2012237, Curtea a constatat că raportul cost-eficacitate a fost adesea ignorat în momen-
tul selectării măsurilor de eficiență energetică pentru a fi finanțate din fonduri publice. Aceste chestiuni au conti-
nuat să fie semnalate de instituțiile supreme de audit din Polonia (2015), Slovacia (2015) și România (2014) în urma 
auditurilor lor privind măsurile de renovare a clădirilor publice238. În schimb, un raport de audit din 2017 din Slovacia 
a concluzionat că fondurile UE și fondurile naționale cheltuite pentru renovarea clădirilor de locuit au prezentat un 
bun raport cost-eficacitate239.

161 
Deficiențe în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea programelor de eficiență energetică au fost detectate 
de instituția supremă de audit din Germania (2016), de cea din Slovacia (2015), de cea din Polonia (2015), de cea din 
Slovenia (2013) și de cea din Portugalia (2013). De exemplu, obiectivele măsurilor nu erau definite în mod corespun-
zător240 sau nu existau indicatori fiabili pentru măsurarea gradului de realizare a obiectivelor241.

Energia nucleară

162 
Majoritatea rapoartelor elaborate de instituțiile supreme de audit din UE în domeniul energiei nucleare au vizat 
costurile de funcționare și de întreținere a centralelor nucleare sau dezafectarea acestora242. Instituțiile supreme de 
audit din UE au constatat următoarele:

 ο creșteri semnificative ale costurilor și incertitudini privind costurile;

 ο lipsa unor provizioane adecvate pentru costuri sau pentru deficitele de finanțare; și

 ο întârzieri.
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163 
În 2016, Curtea de Conturi Europeană a efectuat un audit243 cu scopul de a evalua progresele înregistrate – de la ulti-
ma vizită de audit a Curții în 2011 – în ceea ce privește trei programe de asistență ale UE pentru dezafectare nucleară 
în Lituania, Bulgaria și Slovacia. Curtea a constatat că s-au realizat progrese în zonele cu radioactivitate scăzută, cum 
ar fi sălile turbinelor, dar că dezafectarea clădirilor care adăpostesc reactoarele nu începuse încă. Numeroase proiec-
te de dezafectare au fost afectate de întârzieri și au cunoscut creșteri ale costurilor.

164 
Curtea a constatat că trei state membre se confruntau cu probleme financiare, în special Lituania, unde deficitul de 
finanțare calculat în 2015 era de 1,56 miliarde de euro până la finalizarea procesului de dezafectare. Datoriile pentru 
costurile viitoare nu fuseseră prevăzute în contabilitate în mod corespunzător în cele trei state membre.

165 
În ceea ce privește chestiunea depozitării definitive, s-a constatat în urma auditului că totalul estimat al costurilor 
celor trei programe de dezafectare s-ar dubla în cazul în care ar fi inclus și costul depozitării definitive a deșeurilor 
de activitate înaltă și a combustibilului uzat. Discuțiile privind posibilele soluții de depozitare definitivă se aflau doar 
la un nivel conceptual, în ciuda faptului că pentru implementarea unor astfel de soluții sunt necesare mai multe 
decenii.

166 
Alte rapoarte publicate de instituțiile supreme de audit din UE conțin constatări similare cu privire la creșterile 
costurilor și la incertitudinile legate de costuri. În urma unui audit realizat de instituția supremă de audit din Fran-
ța în 2014244, s-a constatat că, între 2010 și 2013, costul energiei nucleare crescuse de la 50 de euro/MWh la 60 de 
euro/MWh. Această creștere de 21 % se explică prin creșterea costurilor de întreținere ca rezultat al prelungirilor 
duratei de viață a anumitor centrale nucleare. Raportul a semnalat, de asemenea, creșterea costurilor viitoare și 
a subliniat nivelul ridicat de incertitudine legat de costurile de dezafectare și de depozitarea definitivă a deșeurilor 
nucleare. În 2016, instituția supremă de audit din Franța a estimat costurile totale de întreținere a centralelor nucle-
are franceze la 100 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2030245. Instituția supremă de audit din Regatul Unit 
a atras atenția în 2015 cu privire la creșterile costurilor și la incertitudinile legate de estimarea costurilor dezafectării 
nucleare246.

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii

167 
Aproape toate auditurile desfășurate de instituțiile supreme de audit din UE cu privire la schema EU ETS au acoperit 
faza a doua a acesteia, care s-a desfășurat din 2008 până în 2012. Un singur raport247 a abordat cea de a treia fază 
a EU ETS, care se întinde din 2013 până în 2020. Rapoartele publicate pe această temă au ridicat întrebări cu privire 
la:

 ο eficacitatea schemei, având în vedere surplusul de certificate și prețurile lor scăzute care rezultă din acest 
surplus;

 ο lipsa unei justificări solide pentru sprijinul național acordat întreprinderilor energointensive considerate a fi 
expuse riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon; și

 ο aspecte specifice ale punerii în aplicare.
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168 
Timp de mai mulți ani, prețul certificatelor EU ETS a fost considerabil mai mic decât se prevăzuse (a se vedea punc-
tul 32). Un audit realizat în 2012 în comun de către șapte instituții supreme de audit248 a ajuns la concluzia că aceste 
prețuri scăzute afectau eficacitatea schemei EU ETS; auditurile realizate în Germania249 și în Franța250 au ajuns la 
o concluzie similară în 2014. Prețurile scăzute ale certificatelor EU ETS au redus motivația întreprinderilor de a inves-
ti în tehnologii mai curate pentru a-și reduce emisiile pe termen lung. S-a constatat că nivelul scăzut al prețurilor 
a fost, în principal, rezultatul unei oferte excedentare de certificate251, dar acesta se explică și prin creșterea eficien-
ței energetice252 sau prin politicile în domeniul energiei din surse regenerabile253. În 2014, atunci când a examinat 
amânarea scoaterii la licitație a certificatelor pentru a se aborda acest dezechilibru al pieței EU ETS (a se vedea punc-
tul 33), instituția supremă de audit din Germania a observat că măsurile respective nu ofereau o soluție pe termen 
lung254.

169 
Două rapoarte de audit elaborate de instituții supreme de audit din UE au abordat problema sprijinului „compensa-
toriu” acordat de anumite state membre unor întreprinderi considerate a fi expuse riscului de „relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon” (a se vedea punctul 30). Într-un raport publicat în 2012 cu privire la EU ETS și la taxele legate 
de politicile climatice255, instituția supremă de audit din Suedia a ajuns la concluzia că guvernul, agențiile și parla-
mentul suedez nu dispuneau de o bază pentru a evalua dacă diferitele sectoare industriale erau într-adevăr expuse 
riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Analizând compensațiile plătite întreprinderilor energointensive 
în Germania, un raport din 2016 al instituției supreme de audit256 a conchis că ministerul de resort nu analizase dacă 
costurile crescute la energia electrică încurajau într-adevăr întreprinderile să își reloce activitățile sau dacă aceste 
costuri erau compensate de câștiguri în materie de eficiență energetică.

170 
Instituțiile supreme de audit din UE au evaluat, de asemenea, punerea în aplicare a EU ETS, subliniind probleme 
legate de:

 ο eficacitatea mecanismelor de reducere a emisiilor prin investiții în țări din afara UE (Luxemburg, 2014; 
Germania, 2014; Portugalia, 2011)257;

 ο frauda în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA) care a afectat comercializarea certificatelor de emisii cel 
puțin în 2008 și în 2009 (audit realizat în comun de Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, 
Suedia, 2012; Germania, 2014; Portugalia, 2011)258. Începând din acea perioadă, cel puțin 22 de state membre 
au început să utilizeze procedura de taxare inversă pentru a combate frauda fiscală; în teorie, acest mecanism 
ar trebui să reducă și riscul de fraudă în domeniul TVA care afectează EU ETS;

 ο mecanisme menite să protejeze integritatea pieței care nu erau suficient de solide și sisteme de monitorizare 
și de raportare a emisiilor care nu erau armonizate și prezentau deficiențe (Curtea de Conturi Europeană, 
2015)259.
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Transporturile

171 
Auditurile din domeniul transporturilor au analizat tema reducerii directe a emisiilor de gaze cu efect de seră în 
sectorul transporturilor sau au abordat diferite moduri de transport cu emisii reduse ori trecerea la astfel de moduri 
de transport. Deși este adevărat că auditurile care au vizat moduri de transport cu emisii ridicate de carbon, cum ar 
fi transportul rutier și cel aerian, pot ridica chestiuni importante legate de raportul costuri-beneficii260, ele nu au fost 
considerate relevante pentru analiza de față, cu excepția cazului în care tratau în mod direct problematica energiei 
sau a schimbărilor climatice. În afară de auditurile privind biocarburanții, a fost identificat un singur audit cu privire 
la moduri de transport cu emisii ridicate de carbon care conținea o astfel de legătură directă, și anume un raport 
privind emisiile generate de autoturisme, elaborat de către instituția supremă de audit din Malta261.

172 
Auditurile relevante realizate de instituțiile supreme de audit din UE în domeniul transporturilor au relevat următoa-
rele aspecte:

 ο reorientarea transportului de mărfuri de pe căile rutiere către transportul feroviar și către transportul 
maritim/pe căile navigabile interioare nu se materializa încă;

 ο deficiențe legate de conceperea și eficacitatea politicii privind biocarburanții.

173 
Mai multe rapoarte elaborate de instituțiile supreme de audit din UE (Republica Cehă, 2017 și 2014; Austria, 2015) au 
ajuns la concluzia că reorientarea necesară a transportului de mărfuri dinspre căile rutiere înspre transportul fe-
roviar și transportul maritim/pe căile navigabile interioare cu mai puține emisii de carbon nu s-a materializat încă262. 
În 2015263 și în 2016264, Curtea a constatat că nici transportul pe căi navigabile interioare, nici transportul feroviar nu 
au reușit să concureze cu transportul rutier. De asemenea, în 2016265, Curtea a identificat investiții ineficace și nesus-
tenabile în porturi.

174 
Schemele legate de biocarburanți au fost auditate de mai multe instituții supreme de audit din UE (Curtea de Con-
turi Europeană, 2016; Franța, 2016 și 2012; Bulgaria, 2015; Portugalia, 2014; Polonia, 2014; Slovacia, 2014)266. În rapor-
tul său din 2016, Curtea a identificat deficiențe la nivelul procedurilor aplicate de Comisie pentru recunoașterea și 
supravegherea sistemelor voluntare de certificare a biocarburanților durabili267. Statisticile subiacente nu erau fiabile 
deoarece nu exista niciun element care să oprească statele membre să includă în statisticile lor biocarburanți a căror 
durabilitate nu era verificată.

175 
În 2014 și în 2015, instituțiile supreme de audit din statele membre (Bulgaria, Portugalia, Polonia)268 au constatat că 
țintele naționale intermediare referitoare la biocarburanți269 nu fuseseră îndeplinite. Un raport din 2016 elaborat de 
instituția supremă de audit din Franța a ajuns la concluzia că ținta stabilită pentru biomotorină ar putea fi atinsă, dar 
a exprimat îndoieli cu privire la realizarea țintei fixate pentru bioetanol270. Instituțiile supreme de audit din Slovacia 
(2014) și Franța (2012) au subliniat impactul limitat al biocarburanților asupra independenței energetice271 sau asupra 
reducerii emisiilor totale de gaze cu efect de seră272.
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Agricultura și silvicultura

176 
Cu excepția unui singur audit realizat de Curtea de Conturi Europeană în 2012273, toate rapoartele analizate care au 
fost elaborate de instituțiile supreme de audit din UE în sectorul agriculturii și silviculturii și care aveau o legătură 
potențială cu emisiile și stocarea de gaze cu efect de seră se refereau exclusiv la sectorul forestier. Nu au fost identi-
ficate rapoarte privind emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură.

177 
Instituțiile supreme de audit din Belgia (2016) și România (2014), precum și Curtea de Conturi Europeană (2015) au 
identificat mai multe probleme legate de defrișări, cum ar fi lipsa compensărilor sistematice pentru terenurile 
despădurite sau acțiuni inadecvate împotriva exploatării forestiere ilegale274. Un raport al Curții de Conturi Europene 
din 2014275 a concluzionat că finanțarea acordată de UE pentru prevenirea incendiilor forestiere și pentru reconsti-
tuirea pădurilor deteriorate nu fusese bine gestionată.

178 
Alte rapoarte au abordat raportul cost-eficacitate al măsurilor din domeniul forestier. În 2017, instituția supremă 
de audit din Portugalia a criticat modul de selecție a proiectelor și calitatea evaluărilor ex ante și ex post276. În 2016, 
instituția supremă de audit din Lituania a identificat costuri de gestionare ridicate, rate de absorbție scăzute și întâr-
zieri277. În 2015, instituția supremă de audit din Franța a subliniat lipsa de coordonare între programele din domeniul 
forestier278.

Deșeurile și economia circulară

179 
Rapoartele elaborate de instituțiile supreme de audit din UE cu privire la deșeuri au acoperit în principal:

 ο punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației privind deșeurile;

 ο eficacitatea sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale.

180 
O serie de rapoarte ale instituțiilor supreme de audit din UE (Portugalia, 2015; Lituania, 2013; România, 2013; Curtea 
de Conturi Europeană, 2012; și un raport comun din 2012 elaborat de opt instituții supreme de audit de la nivel na-
țional)279 au identificat probleme legate de punerea în aplicare necorespunzătoare sau cu întârziere a legislației 
privind deșeurile, în special cu referire la depozitele de deșeuri.
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181 
Alte câteva rapoarte mai recente (Franța, 2017; Letonia, 2017 și 2015; Estonia, 2016; Slovenia, 2015; Regatul Unit, 
2014; Lituania, 2013) s-au axat pe eficacitatea gestionării deșeurilor municipale, cum ar fi cele provenite de la 
gospodării, instituții și întreprinderi mici280. Aceste audituri au permis identificarea unor deficiențe în legătură cu 
guvernanța sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale, cum ar fi lipsa unei structuri sau a unei supravegheri 
corespunzătoare în ceea ce privește atingerea țintelor și rate de reciclare scăzute.

182 
Raportul elaborat de Curtea de Conturi Europeană în 2016 cu privire la risipa alimentară281 a concluzionat că acțiu-
nile întreprinse de UE până în prezent nu erau suficiente și că strategia UE în domeniul risipei de alimente trebuia să 
fie consolidată și mai bine coordonată.

Adaptarea la schimbările climatice

183 
Aproximativ 20 % din rapoartele elaborate de instituțiile supreme de audit din UE au abordat problematica adaptării 
la schimbările climatice. Dintre acestea, o treime s-au axat pe inundații (a se vedea caseta 10 pentru o prezentare 
mai în detaliu a constatărilor).

Ca
se

ta
 1

0 Exemple de constatări de audit cu privire la prevenirea inundațiilor, protecția 
împotriva inundațiilor și răspunsul la acestea

 ο fragmentarea responsabilităților pentru problemele legate de inundații și lipsa de coordonare între 
diferitele niveluri de administrație sau autorități (Bulgaria, 2016; Germania, 2016; Italia, 2015)282;

 ο restricții insuficiente privind planificarea urbană în zonele inundabile (Slovenia, 2014; Franța, 2012)283;

 ο întârzieri în implementarea planurilor, a programelor sau a proiectelor de management al riscului de 
inundații (Bulgaria, 2016; Irlanda, 2015; Italia, 2015; Polonia, 2015; Slovenia, 2014)284;

 ο lipsa sau neactualizarea planurilor de avertizare în caz de inundații (România, 2014; Franța, 2012)285;

 ο întreținerea necorespunzătoare a infrastructurilor de prevenire a inundațiilor (Curtea de Conturi 
Europeană, 2014; Regatul Unit, 2014; Slovenia, 2014; Polonia, 2013 și 2012)286.
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184 
Alte audituri au abordat aspecte cum ar fi aprovizionarea cu apă și calitatea apei287, măsurile de prevenire și de 
gestionare a dezastrelor288 și biodiversitatea.

185 
Strategiile de adaptare ale statelor membre au fost analizate în 2012 în cadrul unui audit în comun realizat de 
nouă instituții supreme de audit din UE și din țări terțe289. În urma acestui audit, s-a concluzionat că guvernele nu 
erau suficient de pregătite pentru impactul preconizat al schimbărilor climatice. Între timp, UE a adoptat o strategie 
de adaptare la schimbările climatice, care încurajează toate statele membre să adopte strategii cuprinzătoare de 
adaptare (a se vedea punctul 124).

Audituri cu privire la teme transversale

186 
Aproximativ 10 % din audituri vizau aspecte transversale care pot afecta diferite domenii sau sectoare economice 
vizate de măsurile din domeniul energiei și al schimbărilor climatice. Au fost identificate astfel patru categorii:

 ο cercetarea în domeniul schimbărilor climatice și al energiei;

 ο finanțarea acțiunilor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, inclusiv taxele;

 ο metaaudituri/metaanalize sau audituri referitoare la întregul domeniu al energiei sau al schimbărilor 
climatice;

 ο elaborarea de politici bazate pe elemente concrete și punerea lor în aplicare.

187 
Șase instituții supreme de audit din UE au elaborat rapoarte specifice cu privire la cercetarea în domeniul schim-
bărilor climatice și al energiei. În 2014, instituția supremă de audit din Franța290 a subliniat faptul că erau necesare 
progrese tehnologice semnificative pentru ca tranziția energetică să se bucure de succes, dar că nu erau disponibile 
deocamdată tehnologii mature capabile să asigure securitatea sistemului energetic în 2030 și că nu exista nicio 
garanție că eventualele descoperiri viitoare vor fi accesibile din punct de vedere tehnic și economic. Trei rapoarte 
(Danemarca, 2013; Suedia, 2012; Finlanda, 2011)291 au acoperit programe generale de cercetare sau proiecte specifi-
ce. În rapoartele lor, instituțiile supreme de audit au subliniat în general importanța cercetării și inovării pentru cli-
mă și energie, dar au afirmat că potențialul acestora nu fusese suficient studiat sau suficient de clar înțeles. Trei alte 
audituri (Regatul Unit, 2017 și 2012; Polonia, 2015)292 au abordat tematica „tehnologiilor curate de ardere a cărbune-
lui” și au pus în evidență proceduri ineficace de achiziții pentru aceste tehnologii, precum și ineficacitatea sprijinului 
acordat pentru dezvoltarea lor.

http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/strategy
http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/strategy
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188 
Anumite audituri (de exemplu: Letonia, 2017; Curtea de Conturi Europeană, 2013 și 2016; Țările de Jos, 2014; Spania, 
2012) au vizat finanțarea investițiilor în sectoare precum infrastructura energetică și de transport în statele mem-
bre, în UE și în țări terțe293. De exemplu, în urma auditului său realizat în 2016294, Curtea a constatat că exista un risc 
serios ca obiectivul de a se cheltui pentru acțiuni în domeniul climatic cel puțin un euro din cinci din bugetul UE pe 
perioada 2014-2020 să nu fie atins. În ceea ce privește Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziu-
ne, Curtea a constatat o finanțare mai importantă și mai bine direcționată pentru acțiunile din domeniul climatic, 
dar a conchis că nu a avut loc nicio reorientare semnificativă către acest tip de acțiuni în domeniul agriculturii, al 
dezvoltării rurale și al pescuitului. Curtea a constatat, de asemenea, că este necesar să se acționeze cu promptitudi-
ne în domeniul cercetării, deoarece contribuția care trebuie să vină din partea fondurilor pentru cercetare a rămas 
mult în urmă.

189 
Unele audituri s-au axat pe taxele legate de acțiunile în domeniul climatic sau au abordat efectul pe care îl au 
modificările sistemului fiscal asupra investițiilor ecologice. De exemplu, instituția supremă de audit din Suedia295 
a constatat că raportările puse la dispoziție de guvern și de agenții nu ofereau o imagine exhaustivă a costurilor și 
a efectelor produse de taxele legate de acțiunile în domeniul climatic. Aceasta a subliniat, de asemenea, limitările 
modelelor folosite de către guvern pentru a simula efectele economice. Un raport elaborat în 2016 de instituția su-
premă de audit din Franța296 a concluzionat că avantajele fiscale și sprijinul acordat activităților nefavorabile mediu-
lui depășesc sprijinul acordat activităților sustenabile.

190 
Unele instituții supreme de audit au desfășurat audituri cu privire la strategiile naționale privind schimbările 
climatice297. Instituțiile supreme de audit din Țările de Jos (2015), Franța (2014), Suedia (2013) și Finlanda (2012) au 
publicat metaaudituri și analize de sinteză care au grupat constatările lor de la nivel național în domeniul energi-
ei și al schimbărilor climatice298.

191 
Anumite constatări de audit au vizat datele și metodele utilizate de guverne pentru a elabora și a pune în 
aplicare politicile. De exemplu, auditul realizat de Curte în 2016 cu privire la securitatea aprovizionării cu energie299 
a evidențiat probleme legate de modelarea cererii de gaze naturale. La rândul său, raportul elaborat de instituția 
supremă de audit din Suedia în 2012 a subliniat limitările modelelor economice utilizate de guvernul suedez300.
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Domenii în care au avut loc activități de audit limitate

192 
Instituțiile supreme de audit din UE au acoperit o gamă largă de subiecte din domeniul energiei și al schimbărilor 
climatice și au formulat numeroase constatări relevante. Există însă anumite domenii conexe care, până în prezent, 
nu au beneficiat de aceeași acoperire de audit:

 ο adaptarea la schimbările climatice (a se vedea punctul 144);

 ο inventarul UE și inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră și exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF);

 ο a treia fază a schemei EU ETS (a se vedea punctul 167);

 ο emisiile generate de transportul rutier (a se vedea punctul 171); și

 ο emisiile din agricultură (a se vedea punctul 176).

193 
Curtea a realizat un sondaj în rândul celor 28 de instituții supreme de audit din UE cu privire la provocările cu care 
s-au confruntat acestea în contextul auditurilor referitoare la domeniul energiei și al schimbărilor climatice. Proble-
mele invocate cel mai frecvent au fost prioritatea scăzută acordată subiectelor legate de energie și de schimbările 
climatice, obiective neclare ale politicilor și, prin urmare, criterii de audit necorespunzătoare, și lipsa de expertiză.

194 
Măsurile de adaptare la schimbările climatice au fost auditate mult mai rar decât cele de atenuare (a se vedea punc-
tul 144). Din rândul rapoartelor referitoare la adaptare, o treime erau legate de inundații. Unele rapoarte s-au axat 
pe deficitul de apă în sistemele de apă potabilă sau în sisteme specifice de irigații, dar nu a fost identificat niciun 
raport care să analizeze relația dintre deficitul de apă și schimbările climatice. De asemenea, nu au fost identificate 
rapoarte care să vizeze adaptarea în sectoare specifice, cum ar fi agricultura, planificarea infrastructurii, sănătatea 
sau biodiversitatea. Au existat, în jurul anului 2012, unele audituri privind pregătirea statelor membre pentru adap-
tarea la schimbările climatice, dar, de la momentul adoptării în 2013 a strategiei UE care recomanda statelor membre 
să elaboreze strategii de adaptare, nu a mai fost realizat niciun astfel de audit.

195 
Atunci când au fost întrebate de ce măsurile de adaptare nu au fost auditate mai intens, instituțiile supreme de audit 
din UE au răspuns invocând următoarele motive:

 ο adaptarea rămâne o politică recentă;

 ο măsurile de adaptare sunt adesea reprezentate de proiecte dispersate, de mici dimensiuni; atunci când aceste 
proiecte sunt finanțate de administrațiile locale, este posibil ca instituțiile supreme de audit să nu dispună de 
un mandat corespunzător;

 ο auditul măsurilor de adaptare este complex, din cauza naturii lor transsectoriale/transfrontaliere și pe termen 
lung; și
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 ο anumite instituții supreme de audit din statele membre au evaluat riscurile legate de adaptare ca fiind 
scăzute.

196 
Țintele de reducere a emisiilor utilizează inventarul UE și inventarele naționale ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră drept valoare de referință (a se vedea punctul 26). Aceste inventare sunt utilizate și pentru a verifica dacă 
emisiile statelor membre sunt în conformitate cu Decizia privind partajarea eforturilor (a se vedea punctul 35) și cu 
angajamentele internaționale asumate în temeiul CCONUSC (a se vedea punctul 18). De asemenea, ele pot juca un 
rol important în viitor în cadrul Acordului de la Paris. Curtea a identificat un singur audit din 2009301 care se ocupa în 
mod direct de aceste inventare. Astfel, instituția supremă de audit din Estonia a examinat eforturile naționale de re-
ducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a concluzionat că exista un risc ca, în Estonia, emisiile să fie mai ridicate 
decât nivelul declarat, din mai multe motive:

 ο lipsa de date și deficiențe de natură metodologică, întrucât nu fuseseră incluși toți poluanții și toate 
sectoarele;

 ο metoda utilizată pentru a calcula volumul de gaze cu efect de seră absorbite de păduri era eronată; și

 ο efectul schimbărilor în destinația terenurilor nu fusese evaluat.

197 
Instituția supremă de audit din România302 nu a auditat aceste inventare în mod direct în 2011, ci a făcut trimitere la 
un raport CCONUSC din 2010 în care fuseseră identificate probleme de neconformitate în inventarul gazelor cu efect 
de seră din România. În consecință, participarea României la sistemul internațional de comercializare a cotelor de 
emisii instituit în temeiul Protocolului de la Kyoto a fost suspendată. Lituania303 s-a confruntat cu probleme similare 
în prima jumătate a anului 2012. În 2011, instituția supremă de audit din Portugalia304 a detectat discrepanțe între 
metodele de contabilizare a emisiilor utilizate de autoritățile portugheze și cele prevăzute de Protocolul de la Kyoto.

198 
Potrivit instituțiilor supreme de audit din UE, activitatea de audit cu privire la inventarele naționale și la inventarul 
UE al gazelor cu efect de seră și la sectorul LULUCF a fost limitată din cauza importanței financiare restrânse a aces-
tor inventare, dar și din cauza lipsei de expertiză tehnică.

https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_ro
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
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199 
În cadrul primei părți a acestei analize panoramice, Curtea a descris acțiunile UE în domeniul energiei și al schimbă-
rilor climatice, iar în partea a doua au fost evidențiate constatările formulate de instituțiile supreme de audit din UE 
referitor la aceste domenii. Pe baza acestor două părți, Curtea a identificat un număr de șapte aspecte în legătură 
cu care consideră că există provocări majore în domeniul energiei și al schimbărilor climatice. Pentru fiecare dintre 
aceste aspecte, Curtea identifică provocările existente cu scopul de a oferi un context pentru actuala examinare 
a transformărilor majore aflate în curs, de a stimula o dezbatere între părțile interesate și de a identifica posibilele 
oportunități și riscuri pentru audit în viitor.

1. Guvernanța în domeniul energiei și al schimbărilor climatice

200 
UE și-a fixat, pentru 2020 și pentru 2030 și, respectiv, pentru 2050, ținte și obiective de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, de îmbunătățire a eficienței energetice și de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile (a 
se vedea punctul 21). De asemenea, Uniunea și-a stabilit ca obiective să dezvolte o piață internă a energiei funcțio-
nală, să asigure securitatea aprovizionării cu energie și să integreze sursele regenerabile de energie. S-au înregistrat 
importante progrese în aceste direcții (a se vedea punctul 22). Estimările actuale arată că sunt necesare progrese 
suplimentare pentru a atinge țintele pentru 2030 și obiectivele pentru 2050 (a se vedea punctul 23).

201 
Obiectivele UE pot fi atinse numai printr-o combinație de măsuri legislative și nelegislative adoptate la nivelul UE, 
la nivel național, la nivel regional și la nivel local. Atât în domeniul energiei, cât și în cel al schimbărilor climatice, UE 
și statele sale membre dispun de competențe partajate (a se vedea punctul 11) și trebuie să coopereze într-un spirit 
de solidaritate și de încredere305. Statele membre dețin competența exclusivă în anumite domenii, cum ar fi mixul 
național de surse de aprovizionare cu energie.

202 
Energia și schimbările climatice sunt două chestiuni care trebuie abordate împreună. Producția și consumul de ener-
gie reprezintă 79 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE (a se vedea punctul 39). În plus, alegerile pe care le 
face un stat membru pot influența situația dintr-un alt stat membru și îndeplinirea țintelor globale ale UE. Uniunea 
are nevoie de sisteme de guvernanță eficace pentru a gestiona și a monitoriza măsurile din domeniul energiei și al 
schimbărilor climatice, pentru a atenua riscurile aferente, pentru a evita suprapunerile și pentru a asigura progresul, 
identificându-se, în același timp, soluții eficace din punctul de vedere al costurilor.

203 
Guvernele naționale și UE s-au angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (a se vedea punctul 19). Inventare-
le privind gazele cu efect de seră joacă un rol fundamental în monitorizarea progreselor realizate în ceea ce privește 
atingerea obiectivelor de reducere a acestor emisii (a se vedea punctul 26). UE, autoritățile din statele membre și 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) verifică aceste inventare, 
care includ adesea estimări complexe.
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204 
Urmărirea gradului în care angajamentele de natură financiară privind tranziția energetică și schimbările climatice 
sunt îndeplinite reprezintă o provocare. UE s-a angajat să cheltuie cel puțin un euro din cinci de la bugetul său pen-
tru acțiuni în domeniul climatic în perioada 2014-2020 (a se vedea punctul 133). Un audit efectuat de către Curtea 
de Conturi Europeană în 2016 a arătat că această țintă era în mare pericol de a nu fi atinsă (a se vedea punctul 188). 
Țările dezvoltate s-au angajat să aloce 100 de miliarde de dolari americani în fiecare an până în 2020 pentru a sprijini 
eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a se adapta la schimbările climatice și de a atenua efectele acestora (a se 
vedea punctul 20), dar răspunderea pentru îndeplinirea acestei ținte nu a fost partajată.

205 
Auditurile desfășurate cu privire la finanțele publice pot juca un rol important în garantarea unei responsabilități 
publice privind îndeplinirea țintelor și a angajamentelor asumate la nivel guvernamental. Astfel de audituri pot 
avea un rol esențial în menținerea încrederii cetățenilor în guvernele lor și în UE. Cu toate acestea, până în prezent, 
rolul instituțiilor supreme de audit din UE a fost limitat în ceea ce privește auditarea unor sisteme de guvernanță și 
procese de monitorizare importante din domeniul energiei și al schimbărilor climatice, cum ar fi inventarele privind 
emisiile de gaze cu efect de seră (a se vedea punctele 196 și 197).
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2. Politici bazate pe elemente concrete

206 
Elaborarea politicilor și implementarea acestora ar trebui să se bazeze pe cele mai bune date disponibile, pe mo-
delare și pe analiză (a se vedea punctul 137). Acest lucru reprezintă o provocare atunci când sunt abordate teme 
precum energia și schimbările climatice, din cauza complexității acestora, a caracterului relativ nou al unora dintre 
date și a ritmului schimbărilor ce se produc atât ca rezultat al tranziției energetice, cât și ca urmare a schimbărilor 
climatice.

207 
Comisia Europeană se bazează pe o gamă largă de date, de tehnici de modelare și de analize de impact, menite să 
o ajute să evalueze diferitele opțiuni de politică privind energia și schimbările climatice (a se vedea punctul 138). 
O serie de audituri anterioare au evidențiat probleme legate de colectarea datelor (a se vedea punctele 157 și 161), 
de modele și de analiza impactului (a se vedea punctul 191).

208 
Utilizarea unor date, analize și modele adecvate rămâne un instrument important în evaluarea opțiunilor de politică 
în materie de energie și de schimbări climatice, ele urmând să fie necesare pentru planurile integrate naționale din 
aceste două domenii pe care statele membre ar urma să fie nevoie să le pregătească în cadrul propunerii de regula-
ment privind guvernanța uniunii energetice (a se vedea punctul 79), sub rezerva adoptării propunerilor actuale.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1499240927393&uri=CELEX:52016PC0759
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1499240927393&uri=CELEX:52016PC0759
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3. Tranziția energetică

209 
Producția și consumul de energie reprezintă 79 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE (a se vedea punc-
tul 39). În ultimele decenii, UE a realizat progrese în vederea creșterii sustenabilității, a accesibilității din punctul 
de vedere al prețurilor și a securității sectorului energetic. Însă tranziția sectorului energetic al UE către surse de 
energie cu emisii scăzute de carbon mai are încă un drum lung de parcurs și se confruntă în continuare cu numeroa-
se provocări.

210 
Se preconizează în UE un declin semnificativ al producției de energie bazate pe combustibili fosili, alături de o creș-
tere continuă a producției de energie din surse regenerabile (a se vedea punctul 48). Aceasta din urmă contribuie la 
atenuarea schimbărilor climatice și, prin reducerea dependenței de importurile de energie, îmbunătățește securi-
tatea aprovizionării cu energie în UE. În același timp, integrarea producției de energie din surse regenerabile în siste-
mul energetic prezintă o serie de provocări. Sunt necesare în continuare schimbări profunde în sistemul energiei 
electrice astfel încât să se poată face față provocărilor precum variabilitatea producției de energie din surse regene-
rabile intermitente, stocarea energiei, producția descentralizată de energie și gestionarea mai dinamică a cererii (a 
se vedea punctele 73-76). Infrastructura energetică, atât cea din statele membre, cât și cea dintre acestea, nu este 
încă pe deplin proiectată pentru piețe integrate (a se vedea punctele 68-71). În mod similar, sectorul transporturilor 
va trebui să treacă printr-o serie de schimbări în ceea ce privește utilizarea energiei, trecând la moduri de transport 
cu emisii reduse de carbon și utilizând biocarburanți și carburanți alternativi, cum ar fi electricitatea (a se vedea 
punctul 98). Măsurile privind eficiența energetică ar putea transforma și mai mult sistemul energetic (a se vedea 
punctele 42 și 43).

211 
Investițiile în infrastructură vor trebui să se sprijine pe o cunoaștere pe un orizont de timp mai lung a contextului în 
care acestea sunt realizate și a altor impacturi. De exemplu, cărbunele este sursa de energie care emite cea mai mare 
cantitate relativă de gaze cu efect de seră (a se vedea figura 8). Investițiile în noi mine de cărbune și în noi centrale 
pe cărbune ar bloca operatorii energetici în utilizarea acestor active pentru decenii, neexistând nicio certitudine că 
vor deveni disponibile tehnologii eficace și eficiente care să capteze sau să limiteze emisiile lor de gaze cu efect de 
seră (a se vedea punctul 56). În plus, astfel de investiții ar duce la o și mai mare supracapacitate pe o piață saturată 
(a se vedea punctul 74), ceea ce ar da naștere, prin urmare, la dificultăți și mai mari în a atrage investiții în capacita-
tea de producție de energie din surse regenerabile.

212 
Este posibil ca activele existente în prezent să trebuiască să fie sistate mai devreme decât se anticipase – transfor-
mându-se în așa-numitele „active depreciate” –, din cauza unei creșteri a tarifelor pentru emisiile de carbon sau din 
cauza unei schimbări la nivel climatic sau la nivelul legislației în domeniul energiei. Astfel de investiții, de exemplu 
în centrale pe cărbune sau în centrale nucleare, sunt adesea concentrate în anumite regiuni care pot să depindă 
într-o foarte mare măsură de activitatea economică și de locurile de muncă generate de centralele respective (a se 
vedea punctul 77). Acest lucru creează nevoia de planificare a unor adaptări sociale, atunci când închiderea unor 
industrii energetice bine ancorate este necesară pentru a sprijini tranziția energetică.

213 
Pe lângă efectele pe care le poate avea din punctul de vedere al atenuării schimbărilor climatice, tranziția ener-
getică poate produce beneficii și în alte domenii, precum îmbunătățirea calității aerului și reducerea dependenței 
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de importuri, luându-se în considerare, în mod necesar, și creșterea economică produsă prin crearea de locuri de 
muncă „verzi”.

4. Utilizarea cu eficacitate a cercetării și a inovării

214 
Pentru ca țintele stabilite pe termen mai lung în materie de energie și de schimbări climatice să poată fi atinse, 
este nevoie de dezvoltarea unor tehnologii noi și de utilizarea lor pe scară largă în mai multe sectoare (a se vedea 
punctele 128 și 129). Prin urmare, cercetarea și inovarea trebuie să joace un rol esențial în transformarea Uniunii 
Europene într-o societate cu emisii scăzute de carbon prin asigurarea unor tehnologii cu emisii scăzute de carbon 
mai performante și mai competitive din punctul de vedere al costurilor. S-au obținut progrese importante, de 
exemplu în ceea ce privește tehnologiile care produc energie din surse regenerabile, însă există în continuare un 
potențial semnificativ pentru noi dezvoltări. Sectorul energetic va necesita, de asemenea, tehnologii mai bune și 
mai eficiente din punctul de vedere al costurilor în ceea ce privește stocarea energiei și captarea dioxidului de car-
bon, de exemplu, pentru centralele rămase care funcționează încă pe bază de gaze naturale (a se vedea punctele 56 
și 76). Obținerea unor reduceri semnificative la nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul transporturilor 
va necesita dezvoltarea unor carburanți alternativi (a se vedea punctele 97-102), însă mijloacele de transport care 
utilizează astfel de carburanți se confruntă în continuare cu o serie de constrângeri tehnice, cum ar fi faptul că aceș-
tia sunt disponibili într-o gamă limitată și sunt costisitori.

215 
Este nevoie adesea de mulți ani pentru ca o tehnologie nouă să poată fi utilizată la scară industrială. În consecință, 
va fi nevoie ca în următorul deceniu să se realizeze progrese majore în dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru 
reducerea emisiilor în perioada 2030-2050. În prezent, nu există nicio certitudine că, până în 2030, astfel de evoluții 
tehnologice viitoare vor deveni atât tehnic posibile, cât și larg răspândite și accesibile din punct de vedere econo-
mic (a se vedea punctul 187). UE continuă să reprezinte unul dintre centrele majore de inovare în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice, fiind în același timp un important centru de investiții în cercetare și dezvoltare. 
Investițiile de la nivel mondial în producția de energie din surse regenerabile au avut drept rezultat o diminuare 
a costurilor și o dezvoltare importantă. Cu toate acestea, în unele domenii, UE se confruntă în continuare cu un „de-
ficit de implementare”, întrucât întâmpină dificultăți la introducerea pe piață a inovațiilor promițătoare din sectorul 
energetic (a se vedea punctul 130).

216 
Inovarea în domeniul energiei depinde de contribuțiile unei game largi de părți interesate, începând cu societățile 
de profil și consumatorii și continuând cu autoritățile naționale, regionale și locale și instituțiile UE. Organizarea pie-
ței și autoritățile publice joacă un rol major în asigurarea unui mediu care facilitează inovarea. Fondurile publice au 
adesea doar un rol relativ minor în acest proces, însă ele pot fi totuși cruciale în anumite domenii, cum ar fi inovarea 
în stadiile incipiente. După cum o arată un audit al Curții de Conturi Europene efectuat în 2016, ținta de a planifica 
un procent de 35 % care să fie cheltuit de la bugetul aferent programului Orizont 2020 pentru acțiuni în domeniul 
climatic risca să nu fie atinsă (a se vedea punctul 188).
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5. Planificarea și gestionarea adaptării la schimbările climatice

217 
Efectele schimbărilor climatice se resimt deja. Schimbările climatice vor afecta cetățenii UE în numeroase moduri, 
inclusiv prin frecvența crescută a secetelor, a inundațiilor, a incendiilor forestiere, prin efectele asupra producției 
alimentare, prin pagubele produse la nivelul infrastructurilor publice și private și prin cererile pentru o mai bună 
protecție, prin riscuri în schimbare în domeniul sănătății, prin impacturile asupra ocupării forței de muncă și mi-
grației etc. (a se vedea punctele 118-122). UE și statele sale membre trebuie să planifice adaptarea la aceste efecte. 
Acordul de la Paris este primul tratat internațional care recunoaște nevoia de adaptare la schimbările climatice (a 
se vedea punctul 19). În 2013, UE pregătise deja o strategie în acest sens și a invitat statele membre să elaboreze 
propriile strategii naționale (a se vedea punctul 124).

218 
Pentru a descrie și a previziona impacturile schimbărilor climatice, se pot utiliza diverse modele economice, societa-
le, de mediu și climatice. Aceasta este o sarcină importantă, dar totodată dificilă (a se vedea punctele 138 și 139)306. 
De exemplu, creșterea nivelului mării sau deșertificarea unor regiuni pot declanșa mișcări ale populației pe teritoriul 
Europei sau înspre acest continent (a se vedea punctul 122). Anticiparea și planificarea în mod corect a adaptării, 
diminuându-se nevoia de a acționa cu întârziere la evenimentele care pot apărea – ceea ce ar însemna costuri mai 
mari și ar exercita o presiune neprevăzută asupra bugetelor publice –, vor reprezenta o provocare majoră pentru UE 
și pentru statele sale membre.
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6. Finanțarea

219 
Pentru ca țintele stabilite de UE în materie de energie și schimbări climatice pentru 2030 să poată fi atinse, Comisia 
a estimat că va fi nevoie de investiții anuale în valoare de aproximativ 1 115 miliarde de euro pe parcursul perioa-
dei 2020-2030: cea mai mare parte în domeniul transporturilor și în sectorul rezidențial și al serviciilor (a se vedea 
caseta 8). Aceste investiții vizând atenuarea schimbărilor climatice vor trebui să provină atât din surse publice, cât 
și din surse private. În cazul unor deficiențe de reglementare sau al unor disfuncționalități ale pieței, statele pot 
interveni, așa cum au făcut-o în cazul energiei din surse regenerabile (a se vedea punctul 75), pentru a contribui la 
dezvoltarea globală a acestei noi industrii și la scăderea semnificativă în consecință a costului producției de energie 
din surse regenerabile (a se vedea punctul 64). Stabilirea unor tarife mai substanțiale la emisiile de carbon ar putea 
constitui de asemenea un instrument puternic, având potențialul de a stimula mai multe investiții private în active 
cu emisii scăzute de carbon și în eficiență energetică (a se vedea punctul 32).

220 
Costurile de adaptare la schimbările climatice sunt dificil de previzionat (a se vedea caseta 8). Acest lucru este cu 
atât mai adevărat în cazul beneficiilor probabile ale investițiilor realizate în acest scop, ceea ce ridică probleme în 
ceea ce privește evaluările tradiționale efectuate în cadrul auditurilor raportului costuri-beneficii, al analizei cos-
turi-beneficii și al monitorizării performanței. Adaptarea necesită o planificare și decizii pe termen lung cu privire la 
infrastructura majoră, cum ar fi cea de aprovizionare cu apă potabilă, sistemele de irigații și sistemele de protecție 
împotriva inundațiilor. În lipsa unor stimulente adecvate, forțele pieței și analizele convenționale ale raportului 
costuri-beneficii pot să nu ducă la investiții optime în scopul unor astfel de măsuri de adaptare pe termen lung. Este 
posibil să fie necesară mobilizarea de fonduri publice pe o scară largă pentru a remedia disfuncționalitățile pieței. 
Însă și societățile din sectorul privat ar trebui să investească, la rândul lor, în mod semnificativ în adaptare, deoarece 
este în avantajul lor pe termen lung să devină reziliente la schimbările climatice și să exploateze noile oportunități 
de afaceri care decurg din acestea (a se vedea punctul 136).

221 
În sectorul energetic, una dintre provocările esențiale cu care se confruntă UE și statele sale membre este dezafecta-
rea centralelor nucleare. În UE, 90 de astfel de centrale nucleare au fost deja închise, însă dezafectarea lor nu a avut 
încă loc. Până la sfârșitul anului 2025, se preconizează închiderea altor 50 de reactoare aflate în prezent în exploata-
re. Potrivit Comisiei, costul total estimat pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive se ridică 
la aproximativ 400 de miliarde de euro (a se vedea punctul 59).

222 
În cadrul unui audit desfășurat recent de Curtea de Conturi Europeană pe tema dezafectării nucleare în trei state 
membre ale UE, s-a constatat că totalul costurilor estimate s-ar dubla dacă ar fi inclus și costul depozitării definitive 
a deșeurilor de activitate înaltă și a combustibilului uzat (a se vedea punctul 163). Potrivit unui raport al Comisiei, 
conceptele privind depozitarea definitivă a deșeurilor de activitate medie, a deșeurilor de activitate înaltă și a com-
bustibilului uzat, cum ar fi selectarea sitului sau dezvoltarea proiectării, nu sunt specificate în mod exact în majorita-
tea statelor membre (a se vedea punctul 59).

223 
Prin urmare, dezafectarea centralelor nucleare și eliminarea deșeurilor nucleare reprezintă o provocare urgentă și 
costisitoare pentru UE și statele sale membre. Această provocare oferă în același timp numeroase oportunități pen-
tru întreprinderi și pentru ocuparea forței de muncă (a se vedea punctul 58).
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7. Implicarea cetățenilor UE

224 
Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon va afecta toate sectoarele economiei și toate aspectele socie-
tății. Acest fenomen va influența modul în care cetățenii trăiesc, călătoresc, consumă, planifică și investesc. În 2014, 
emisiile directe ale gospodăriilor reprezentau 24 % din emisiile de gaze cu efect de seră307. Opțiunile în materie de 
consum ale acestora influențează numeroase alte surse de emisii. Integrarea cetățeanului în tranziția energetică 
este considerată în prezent esențială, atât pentru înțelegerea, acceptarea și finanțarea tranzițiilor necesare, cât și 
pentru încurajarea participării active. Acest lucru va necesita schimbări de comportament, de exemplu în modul în 
care energia este produsă și consumată. Cetățenii UE pot contribui în mod direct la reducerea emisiilor de carbon 
în Uniune, de exemplu prin achiziționarea de case eficiente din punct de vedere energetic, prin utilizarea de dis-
pozitive eficiente din punct de vedere energetic (a se vedea punctele 85-87), prin producerea de energie din surse 
regenerabile (a se vedea punctele 62-64) și prin utilizarea unor moduri de transport sustenabile (a se vedea puncte-
le 90 și 96).

225 
Angajamentul cetățenilor se poate manifesta la nivel individual, local, municipal, regional, național și european, 
însă, adesea, administrațiile locale sunt cele care se află cel mai aproape de cetățean. Ele au un mare potențial de 
a implica un număr cât mai important de cetățeni prin intermediul unor acțiuni și mișcări ce pornesc „de jos în sus”, 
precum Convenția primarilor pentru climă și energie (a se vedea punctul 124).

Prezenta analiză panoramică a fost adoptată de Camera I în cadrul ședinței sale din 21 iunie 2017.

 Pentru Curtea de Conturi

 Klaus-Heiner LEHNE
 Președinte
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Anexă – Abordarea

Această analiză panoramică este bazată pe:

 Ø analiza documentară a directivelor, regulamentelor, deciziilor, strategiilor, evaluărilor de impact și a altor 
diverse evaluări și studii de la nivelul UE, a jurisprudenței UE relevante și, acolo unde a fost cazul, a unor 
cercetări academice publicate;

 Ø discuții purtate cu reprezentanți ai unui număr de 21 de direcții generale din cadrul Comisiei308, inclusiv Centrul 
Comun de Cercetare (JRC), precum și cu reprezentanți ai Agenției Europene de Mediu (AEM), ai Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și ai Secretariatului Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC);

 Ø vizite de informare efectuate în Germania, Spania și Polonia;

 Ø colaborarea cu cele 28 de instituții supreme de audit din UE:

 ο o colecție de peste 650 de rapoarte de audit al performanței publicate de instituțiile supreme de audit, 
începând cu 2010, pe diverse teme privind energia, politicile climatice și investițiile vizând atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea; o selecție a celor mai relevante rapoarte309, care au făcut 
obiectul unui studiu aprofundat din partea Curții: 269 de rapoarte întocmite de instituțiile supreme de audit 
din UE, inclusiv de către Curtea de Conturi Europeană, publicate în perioada ianuarie 2012-martie 2017310;

 ο un sondaj efectuat în rândul instituțiilor supreme de audit cu privire la temele care au făcut obiectul 
auditurilor lor și cu privire la provocările cu care acestea se confruntă. Toate instituțiile supreme de audit au 
răspuns la acest sondaj. Rezultatele sondajului au fost prezentate în cadrul reuniunii Comitetului de contact 
a instituțiilor supreme de audit din luna octombrie 2016;

 ο un seminar care a avut loc în ianuarie 2017 cu participarea instituțiilor supreme de audit și care a inclus 
prezentarea rezultatelor preliminare și dezbateri privind provocările și oportunitățile pentru auditori în 
domeniul energiei și al schimbărilor climatice;

 ο referințele privind diversele rapoarte ale instituțiilor supreme de audit au fost verificate împreună cu 
acestea și, acolo unde a fost cazul, s-au efectuat corecțiile necesare;

 Ø utilizarea unui expert în ceea ce privește aspectele economice în domeniul energiei și al schimbărilor climatice;

 Ø versiunea de proiect a acestei analize panoramice a fost trimisă Comisiei în vederea verificării informațiilor 
factuale. Provocările prezentate în partea a treia au fost discutate cu înalți funcționari din cadrul Direcției 
Generale Energie, al Direcției Generale Politici Climatice și al Direcției Generale Cercetare și Inovare. Curtea 
a ținut seama de observațiile acestora.

https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-sites
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-sites
https://www.eea.europa.eu/ro
http://www.oecd.org/environment/cc/?_sm_au_=iRVLMkZSVwSZLst5
http://www.oecd.org/environment/cc/?_sm_au_=iRVLMkZSVwSZLst5
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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special emisiile de oxid de azot (NOx) și de alte gaze deosebit de dăunătoare pentru sănătatea umană, dar nu și emisiile de CO2. Or, cele două aspecte 
sunt legate, în sensul că procedurile pentru măsurarea emisiilor generate de autoturisme subestimează atât emisiile de CO2, cât și pe cele de NOx. În 
2016, Comisia a propus înăsprirea legislației [Comisia Europeană, Propunere de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor 
și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, COM(2016) 31 final din 
27 ianuarie 2016]. În perioada cuprinsă între decembrie 2016 și mai 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
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COM(2013) 479 final din 28 iunie 2013.

138 Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de 
dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

139 Spre deosebire de sistemul UE, această schemă globală se aplică numai navelor mari (10 000 de tone brute), iar datele vor fi colectate sub formă 
anonimă.

140 Cum ar fi taxele, autorizațiile administrative și cotele. A se vedea Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme 
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142 În scădere față de 77 % în 2009. A se vedea Eurostat, Freight transport statistics – modal split.

143 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de 
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146 Restul fiind reprezentat de energia electrică [Eurostat, Shares (Renewables), 2017].
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versiunea revizuită din martie 2015; Consiliul Mondial al Energiei, Biofuels: Policies, Standards and Technologies, 2010.
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interne a energiei, Curtea de Conturi Europeană, 2015.
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293 A fost identificat un singur raport de audit axat pe finanțarea eforturilor de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare, și anume 
raportul publicat de Curte în 2013: Raportul special nr. 17/2013, intitulat Finanțarea acordată de UE pentru combaterea schimbărilor climatice în contextul 
ajutorului extern, Curtea de Conturi Europeană, 2013.

294 Raportul special nr. 31/2016, intitulat Cel puțin un euro din cinci din bugetul UE ar trebui să fie cheltuit pentru acțiuni în domeniul climatic: există activități 
ambițioase în curs de desfășurare în acest sens, dar există un risc serios de a nu se reuși atingerea acestui obiectiv, Curtea de Conturi Europeană, 2016.

295 Climate-related taxes – Who pays?, Riksrevisionen, Suedia, 2012.

296 The efficiency of tax expenditures related to sustainable development, Cour des Comptes, Franța, 2016. Raportul de audit utilizează termenul „cheltuieli 
fiscale legate de dezvoltarea sustenabilă”, care se referă în principal la dimensiunea ecologică a sustenabilității și la cea legată de schimbările climatice.

297 De exemplu: Are Funds Intended for Reducing Climate Changes, Administered by the Ministry of Environmental Protection and Regional Development, 
Planned and Used in an Effective Manner and in Accordance with Requirements Set Forth in Regulatory Enactments?, Latvijas Republikas Valsts Kontrole, 
Letonia, 2017; The implementation by France of the package Energy-Climate, Cour des Comptes, Franța, 2014. Mitigating climate change, Valtiontalouden 
tarkastusvirasto, Finlanda, 2011.

298 De exemplu: Energy policy: need for coherence, Algemene Rekenkamer, Țările de Jos, 2015; The implementation by France of the package Energy-Climate, 
Cour des Comptes, Franța, 2014; Climate for the money? Audits within the climate area 2009-2013, Riksrevisionen, Suedia, 2013; Finnish Climate Change 
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CONTACTAȚI UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului 
cel mai apropiat de dumneavoastră la: http://europa.eu/contact

La telefon sau prin e-mail 
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți 
accesa acest serviciu:

• apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
• apelând numărul standard: +32 22999696; sau
• prin e-mail, la: http://europa.eu/contact

Găsiți informații despre UE

• Online  
  Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, 

la: http://europa.eu

• Publicații ale UE  
  Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost pe site-ul EU Bookshop, la: http://

publications.europa.eu/eubookshop. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute 
contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea http://europa.eu/
contact).

• Dreptul UE și documente conexe  
  Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1951 în 

toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu

• Datele deschise ale UE 
  Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp) oferă acces la seturi de date din UE. Datele 

pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.
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