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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
privind un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020-2030 
[COM{2014) 15 final] şi pentru sprijinul global exprimat în favoarea cadrului pentru 2030. 

Având în vedere comentariile şi observaţiile Camerei Deputaţilor, Comisia doreşte să facă 
următoarele precizări. Comisia doreşte să reamintească faptul că obiectivul cadrului de 
politică pentru 2030 este acela de a oferi statelor membre flexibilitatea de care au nevoie 
pentru a alege politicile care corespund cel mai bine situaţiei lor naţionale, asigurând, în 
acelaşi timp, progresul către un sistem energetic competitiv, sigur şi durabil. în plus, 
Comisia a indicat că, la punerea în aplicare a cadrului, vor trebui luaţi în considerare 
factorii de distribuţie între statele membre. 

în ceea ce priveşte subvenţiile pentru energie, Comisia doreşte să sublinieze că propunerea 
sa vizează într-adevăr trecerea treptată la sprijinul bazat pe piaţă pentru energia din surse 
regenerabile. Cu toate acestea, pentru tehnologiile care încă nu au ajuns în faza de 
maturitate şi care au un potenţial considerabil de a contribui într-un mod eficace din punctul 
de vedere al costurilor la energia din surse regenerabile, s-ar permite în continuare anumite 
dispoziţii tranzitorii. 

Referitor la preocupările exprimate de Camera Deputaţilor privind competitivitatea, 
creşterea economică şi distribuirea eforturilor, Comisia face trimitere la evaluarea 
impactului care însoţeşte comunicarea, unde sunt abordate aceste aspecte. 

Comisia subliniază faptul că dezvoltarea în continuare a pieţei interne a energiei este 
esenţială pentru a asigura preţuri competitive şi securitatea aprovizionării cu energie. O 
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piaţă a energiei pe deplin integrată şi competitivă ar putea genera economii de costuri 
cuprinse între 40 şi 70 de miliarde EUR până în 2030, în comparaţie cu situaţia actuală. 

Camera Deputaţilor consideră că ţinta de reducere a emisiilor cu 40 % este acceptabilă 
numai în cazul încheierii unui acord internaţional, însă pozifia Comisiei este că obiectivul 
UE în materie de schimbări climatice ar trebui să fie adoptat cu mult timp înainte, ca o 
contribuţie la cea de a 21-a Conferinţă a părţilor, în scopul de a sprijini atingerea unui 
acord ambiţios la Paris în 2015. 

Ca punct final, Comisia ia notă de propunerea Camerei Deputaţilor de a include 
Parteneriatul estic în viziunea sa strategică pe termen lung privind aspectele legate de 
energie şi schimbările climatice. 

Comisia mulţumeşte încă o dată Camerei Deputaţilor pentru sprijinul exprimat în favoarea 
cadrului pentru 2030 privind schimbările climatice şi energia şi aşteaptă cu interes 
continuarea în viitor a dialogului nostru politic privind această chestiune importantă. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš Šefčovič 
Vicepreşedinte 


