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Sursă: Comitetul Reprezentanților Permanenți 
Destinatar: Consiliul
Subiect: Lucrări ulterioare Consiliului European din 4 februarie 2011 și contribuție la 

pregătirea Consiliului European din 25 martie 2011:
a) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Energie 2020: Strategie 
pentru o energie competitivă, durabilă și sigură

b) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Priorități în domeniul 
infrastructurii energetice ante și post 2020 - Plan de realizare a unei rețele
energetice europene integrate

- Adoptarea concluziilor Consiliului

În urma dezbaterii de orientare din cadrul Consiliului TTE cu privire la prezentele concluzii, care a 
avut loc în cadrul reuniunii din decembrie 2020, a fost inițiat un proces pe două paliere în raport cu 
Strategia privind energia pentru 2011-2020. Primul palier a condus la adoptarea de către Consiliul 
European a concluziilor privind energia în cadrul reuniunii sale din 4 februarie (doc. EUCO 2/11), 
iar celălalt vizează Consiliul TTE din 28 februarie, pentru care Președinția a pregătit un proiect de 
concluzii. 

Prezentele concluzii sunt structurate pe șapte secțiuni principale: Piața internă a energiei, eficiență 
energetică, infrastructură, cercetare și inovare în tehnologia energetică cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, surse de energie și producție indigene, relații externe în domeniul energiei și perspective 
pe termen lung, revizuire și raportare.
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Deși proiectul de concluzii anexat este destul de detaliat, nu au putut fi introduse toate solicitările.  
În acest sens, se reamintește că referitor la eficiența energetică, de exemplu, Consiliul TTE din iunie 
urmează să adopte concluzii privind un plan cuprinzător de eficiență energetică, care ar permite 
reluarea acestor solicitări, de pildă cu privire la monitorizarea planului. În plus, se reamintește că 
orice trimitere la chestiunile sau instrumentele legate de finanțare nu aduce atingere negocierilor 
viitoare privind următorul cadru financiar.  

Președinția consideră că textul anexat, examinat de Coreper la 18 februarie 2011, este corect 

echilibrat și ține seama de concluziile Consiliului European. 

Prin urmare, Consiliul este invitat să adopte proiectul de concluzii anexat.

__________________
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ANEXA I

Proiect de concluzii ale Consiliului
privind 

Energie 2020: Strategie pentru o energie competitivă, durabilă și sigură

Consiliul,

având în vedere Comunicările Comisiei „Energie 2020: Strategie pentru o energie competitivă, 
durabilă și sigură” (16096/10) și „Priorități în domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020” 
(16302/10),

REAMINTIND concluziile adoptate de Consiliul European la 4 februarie 2011 (doc. EUCO 2/11),

SUBLINIAZĂ importanța unei strategii energetice cuprinzătoare, care să asigure cetățenilor, 
industriei și economiei UE energie sigură, garantată, durabilă și la prețuri accesibile, contribuind la 
competitivitatea europeană, și recunoaște, în acest sens, importanța unei piețe a energiei și a unei 
infrastructuri energetice pe deplin integrate,

SUBLINIAZĂ că:
- strategia Europa 2020 ar trebui să contribuie la promovarea unei Europe mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor și a energiei, mai durabile, cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, mai sigure, mai interconectate și mai competitive, în beneficiul consumatorilor 
(gospodării și întreprinderi);

- strategia ar trebui să susțină și să fie coerentă cu cele mai importante priorități ale UE, precum 
combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului, securitatea aprovizionării și 
competitivitatea;

- strategia ar trebui încadrată în perspectiva pe termen mai lung a politicii energetice și cu 
emisii reduse de dioxid de carbon1 până în 2050;

- politicile și inițiativele în domeniul energiei, elaborate în cadrul strategiei, ar trebui să prezinte 
o valoare adăugată clară și să fie proporționale;

- un cadru legislativ stabil și piețe transparente reprezintă elemente vitale pentru investitori;
- strategia ar trebui să contribuie la asigurarea unei poziții solide și coerente a UE în cadrul 

cooperării externe în domeniul energiei;
- prezentele concluzii nu aduc atingere negocierilor viitoare ale următorului cadru financiar 

multianual

  
1 Prin trimiterea la „emisii reduse de dioxid de carbon” în cadrul acestor concluzii, nu se exclud 

tehnologiile din domeniul energiei care, deși utilizează combustibili pe bază de carbon, au 
emisii reduse de dioxid de carbon.
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și DEFINEȘTE următoarele priorități pe termen scurt, mediu și lung pentru strategie:

I. Priorități pe termen scurt și mediu 

1. Piața internă a energiei

a. Punerea în practică la timp și în întregime a celui de-al treilea pachet legislativ privind 
piața internă a energiei, inclusiv activitățile de reglementare pe care le prevede pachetul, 
reprezintă o condiției prealabilă pentru succesul strategiei. 

b. Cooperarea dintre autoritățile de reglementare, în special în cadrul ACER, este esențială 
în acest sens și ar trebui consolidată. 

c. În timp ce al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei va consolida în 
continuare poziția consumatorilor, ar putea fi necesare inițiative fără caracter legislativ 
în sprijinul drepturilor consumatorilor, care să asigure că aceștia beneficiază la 
maximum de piața internă, astfel cum se menționează în concluziile din 3 decembrie 
2010 ale Consiliului „O politică energetică pentru consumatori”.

d. Această aplicare va fi facilitată și mai mult prin utilizarea deplină a cooperării regionale 
consolidate, inclusiv prin cuplarea piețelor.

2. Eficiența energetică 
a. Rolul-cheie pe care îl va deține eficiența energetică în legătură cu toate obiectivele 

strategiei necesită transmiterea în scurt timp a unui nou plan cuprinzător și ambițios de 
eficiență energetică (PEE 2011), precum și un sprijin adecvat pentru activitățile concrete 
în legătură cu eficiența energetică atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Axat pe 
acțiuni în care acțiunea la nivelul UE are o valoare adăugată, PEE 2011 ar trebui:
· să fie dezvoltat în coerență și sinergie cu inițiativa strategică intitulată „O Europă 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” și cu inițiativele conexe, în 
acord cu obiectivul orientativ al UE referitor la eficiența energetică de 20% pentru 
2020, ținând seama, în același timp, de punctele de plecare, circumstanțele 
naționale și potențialul statelor membre;

· să se bazeze pe lecțiile învățate în urma PAEE din 2006 și să se axeze pe:
i. măsuri de creștere a eficienței energetice, în mod rentabil, în întregul sistem 

energetic, de la producție și transport până la distribuție și utilizare finală, 
precum și pe

ii. rolul sectorului public, inclusiv transportul public și infrastructura acestuia, 
atât ca utilizator de soluții eficiente din punct de vedere energetic, cât și ca 
promotor de eficiență energetică. În acest sens, standardele de eficiență 
energetică ar trebui incluse în achizițiile publice pentru clădirile și serviciile 
publice relevante;
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· în acest context, să abordeze sectoare specifice care prezintă un potențial pentru 

noi acțiuni, în special construcțiile, transportul și sectoarele industriale, evitând 

obiectivele sectoriale;

· să propună o punere în aplicare ambițioasă a legislației adoptate în temeiul 

directivelor în materie de proiectare ecologică și etichetare în perioada 2011-2015;

· să prevadă revizuirea regulamentelor existente privind proiectarea ecologică și 

etichetarea energetică, atunci când se justifică în vederea unei abordări cu 

standarde minime bazată pe evoluții tehnologice recente și supusă unei evaluări a 

cuprinderii și a valorii adăugate potențiale a unei astfel de revizuiri;

· să prevadă revizuirea Directivei privind serviciile energetice, precum și a 

Directivei privind producerea combinată de energie termică și electrică. Posibila 

revizuire a Directivei privind serviciile energetice ar trebui să țină seama pe deplin 

de evaluarea la jumătatea perioadei și pe analiza de impact; 

· să integreze rolul consumatorilor în gestionarea cererii de energie și să identifice 

modalități de stimulare a cererii de soluții eficiente din punct de vedere energetic. 

În acest sens, Consiliul ia act de intenția Comisiei de a transmite propunerea de 

revizuire a Directivei privind impozitarea energiei. 

b. Punerea în aplicare a PEE 2011 și a instrumentelor conexe în statele membre ar fi 

realizată mai ușor dacă ar putea fi elaborată o metodologie comună, simplă și accesibilă 

de monitorizare a evoluției eficienței energetice. Stabilirea oricăror obiective 

suplimentare nu este justificată în prezent. Punerea în aplicare a obiectivului de eficiență 

energetică al UE va fi revizuită până în 2013 și alte măsuri vor fi analizate după caz.

c. Ar trebui asigurată punerea în aplicare la timp și în întregime a legislației relevante 

(proiectarea ecologică, etichetarea, performanța energetică a clădirilor etc.), ținând 

seama în mod corespunzător de rolul statelor membre în ceea ce privește aplicarea și de 

rolul Comisiei de a promova și alte standarde de produs ambițioase și dinamice.

d. Dată fiind importanța eficienței energetice, ar trebui abordată chestiunea sprijinului 

financiar pentru punerea în aplicare a PEE 2011.
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3. Infrastructura

a. Ar trebui păstrat rolul principal al pieței și al operatorilor acesteia la dezvoltarea și 

finanțarea proiectelor de infrastructură (rețele, stocare, instalații de GNL). Punerea în 

aplicare deplină și adecvată a celui de-al treilea pachet privind piața internă va fi 

principalul motor al investițiilor necesare în infrastructură și le va sprijini. Măsurile 

suplimentare ar trebui așadar să fie complementare mijloacelor furnizate de acest 

pachet.

b. Prin faptul că stabilesc planuri decenale aferente de dezvoltare a rețelelor (TYNDP), 

ENTSO-E și ENTSO-G dețin roluri importante pentru dezvoltarea infrastructurii 

energetice europene.

c. Fără a aduce atingere selecției proiectelor individuale sau încheierii proiectelor în curs:

· Zonele (rețele inteligente) și coridoarele pentru electricitate (rețeaua offshore din 

mările septentrionale și racordarea la rețelele și stocarea onshore, interconexiunile 

din sud-vestul Europei, conexiuni în Europa Centrală și de Est și în Europa de 

Sud-Est, BEMIP), pentru gaz (BEMIP, coridorul sudic, coridoarele nord-sud din 

Europa Centrală, de Est și Sud-Est) și pentru petrol (conductele din Europa 

Centrală și de Est) identificate de Comunicarea Comisiei „Priorități în domeniul 

infrastructurii energetice ante și post 2020” sunt considerate drept priorități;

· Comisia este invitată să elaboreze o analiză cuprinzătoare pentru fiecare dintre 

aceste priorități, în strânsă cooperare cu statele membre și cu toate părțile 

interesate relevante, identificând obstacole în calea realizării proiectelor, ținând 

seama de blocajele cu impact transfrontalier și, după caz, propunând planuri de 

acțiune pentru realizarea acestora;

· Ar trebui elaborată o metodologie clară de selecție a proiectelor, pe baza unor 

criterii transparente și obiective, precum contribuția la obiectivele 2020, la

integrarea pieței și la securitatea aprovizionării, în strânsă cooperare cu statele 

membre și cu toate părțile interesate relevante și ținând seama de caracteristicile 

piețelor naționale și regionale ale electricității și gazului. Lista proiectelor 

prioritate ar trebui, de asemenea, revizuită periodic. 
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d. Ar trebui să existe o coerență între infrastructura viitoare și TYNDP-uri fără caracter 

obligatoriu, ținând seama în mod corespunzător de obiectivele de diversificare a 

surselor, rutelor și structurilor echivalente, în special rolul crescut al energiei din surse 

regenerabile și adecvarea ofertei.

e. Ar trebui consolidată cooperarea regională pentru a avea rezultate în urma priorităților 

identificate și pentru a contribui în continuare la realizarea pieței interne a energiei, pe 

baza inițiativelor existente și a posibilelor inițiative regionale viitoare, precum și în 

forurile de cooperare regională.

f. Ar trebui să se garanteze faptul că niciun stat membru al UE nu rămâne izolat de rețelele 

europene de gaz și electricitate după 2015 sau se confruntă cu amenințări la adresa 

securității energetice din cauza absenței unor conexiuni adecvate. Inițiativele regionale 

și identificarea proiectelor corespunzătoare ar trebui să contribuie la aceasta. În acest 

context, ar trebui, de asemenea, să se acorde atenția necesară acelor infrastructuri din 

statele membre care au un rol în transportul transfrontalier, precum și situației insulelor.

g. Comisia este invitată să prezinte, în toamna anului 2011, o inițiativă care să acopere 

principalele domenii de acțiune prevăzute în Comunicarea „Priorități în domeniul 

infrastructurii energetice ante și post 2020”.  Această inițiativă ar trebui să vizeze în 

special:

· Simplificarea și îmbunătățirea procedurilor de autorizare, facilitarea acceptării de 

către opinia publică a investițiilor în infrastructură și îmbunătățirea, accelerarea și 

coordonarea procedurilor de planificare și de consultare, respectând totodată 

competențele statelor membre și ținând cont de diversele practici administrative 

ale acestora;

· Crearea cadrului și a stimulentelor necesare pentru a realiza proiecte de 

infrastructură în cadrul priorităților identificate, în special în ceea ce privește 

alocarea transfrontalieră a costurilor și a beneficiilor și reflectarea lor în tarife. 

Definirea acestui cadru ar trebui realizată în urma unei evaluări clare a ceea ce 

poate fi deja realizat în temeiul legislației existente cu privire la piața internă, al 

mecanismelor existente precum mecanismul de compensare între operatorii de 

rețele de transport și ținând seama pe deplin de investițiile efectuate anterior.
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h. Marea parte a costurilor importante de finanțare a investițiilor în infrastructură va trebui 
să fie furnizată de piață, costurile fiind recuperate prin intermediul tarifelor. Este vitală 
promovarea unui cadru de reglementare care să atragă investițiile. Ar trebui acordată o 
atenție deosebită stabilirii tarifelor într-un mod transparent și nediscriminatoriu la 
niveluri corespunzătoare nevoilor de finanțare și unei alocări adecvate a costurilor în 
cazul investițiilor transfrontaliere, sporind competitivitatea și luând în considerare 
impactul asupra consumatorilor. Cu toate acestea, anumite proiecte care și-ar găsi 
justificarea din perspectiva securității aprovizionării sau a solidarității, dar care nu pot 
atrage o finanțare suficientă bazată pe piață, pot necesita finanțare publică, la un nivel 
restrâns, pentru atragerea finanțării private. Astfel de proiecte ar trebui selecționate pe 
baza unor criterii clare și transparente. Se remarcă, în acest sens, rolul important al 
fondurilor structurale/de coeziune, în special cu privire la proiectele cu o dimensiune 
regională sau europeană. 

i. Facilitarea utilizării cu randament maxim a mijloacelor existente, prin intermediul unor 
mecanisme de finanțare inovatoare, care să abordeze într-un mod nediscriminatoriu și 
fără denaturări diferitele riscuri financiare și necesități ale proiectelor de infrastructură.  
Posibilele instrumente de finanțare inovatoare ar necesita o analiză mai amănunțită. 
Acestea ar trebui să fie flexibile pentru a ține seama de circumstanțele naționale.  
Comisia este invitată să înainteze Consiliului, până în iunie 2011, rapoarte cu estimări 
ale investițiilor care pot fi necesare, cu propuneri privind modul de a răspunde cerințelor 
de finanțare și cu modalități de abordare a posibilelor obstacole care stau în calea 
investițiilor în infrastructură. Identificarea acestor obstacole ar fi favorizată de 
cooperarea dintre ENTSO-E, ENTSO-G și statele membre. 

4. Cercetare și inovare în tehnologia energetică cu emisii reduse de dioxid de carbon 
a. Dată fiind importanța tehnologiei energetice pentru îndeplinirea obiectivelor energetice 

și climatice EU 2020 și 2050 și pentru creșterea competitivității, ar trebui să se acorde 
prioritate punerii în aplicare a Planului SET și celor șase inițiative industriale (IIE) ale 
acestuia deja lansate la sfârșitul anului 2010, după caz, și ar trebui încurajată 
dezvoltarea Spațiului european de cercetare în domeniul energiei (EERA).

b. Pe baza activităților Planului SET și sub rezerva unui control atent al proiectelor avute 
în vedere și a disponibilității resurselor, merită să fie sprijinite inițiativele cu privire la 
tehnologii noi sau de vârf legate de cele patru proiecte europene de mari dimensiuni 
menționate în comunicarea Comisiei Energie 2020 (stocarea electricității, biocarburanții 
durabili, rețele și orașe inteligente), precum și cu privire la vehicule nepoluante, energia 
oceanelor și marină. 
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c. Viitoarele inițiative și programe în materie de cercetare și dezvoltare ale UE ar trebui să 

ofere o gamă largă de opțiuni tehnologice sigure și durabile, de exemplu în ceea ce 

privește eficiența energetică, energia din surse regenerabile și tehnologiile care 

contribuie la reducerea emisiilor provenite de la combustibili fosili, precum tehnologii 

mai curate de ardere a cărbunelui, și ar trebui să fie în beneficiul tuturor regiunilor UE.

d. Necesitatea unor infrastructuri viitoare pentru tehnologii energetice în dezvoltare ar 

trebui să facă obiectul unei revizuiri permanente conform unui calendar care să țină 

pasul cu progresele și proiectele demonstrative și în strânsă cooperare cu toate părțile 

interesate relevante.

e. Importanța cercetării și inovării pentru viitorul politicilor energetice, al politicilor 

privind schimbările climatice și creșterea economică și pentru poziția concurențială a 

UE ar trebui să se reflecte în angajamentele financiare ale industriei, precum și în 

finanțări publice, iar acestea ar beneficia de o gamă de instrumente financiare. 

Cercetarea, dezvoltarea și aplicarea unor tehnologii sigure și durabile cu emisii scăzute 

de carbon ar trebui să devină prioritare în programele viitoare.

f. Dezvoltarea și punerea în practică a acestor tehnologii va necesita disponibilitatea unor 

competențe corespunzătoare în rândul forței de muncă. 

g. Punerea în practică a unor noi tehnologii ar trebui să răspundă preocupărilor 

consumatorilor, de preferat în etapa de proiectare, și să se realizeze într-un cadru de 

reglementare bine definit. 

5. Surse de energie și producție indigene

a. În timp ce dezvoltarea rapidă a infrastructurii va susține politica de diversificare a UE, 

ar trebui acordată importanța cuvenită producției interne, inclusiv energiei din surse 

regenerabile, combustibililor fosili și, în țările care aleg această cale, energiei nucleare, 

în cadrul de reglementare actual.

b. Legislația privind energia din surse regenerabile ar trebui pusă în aplicare în timp util, 

utilizând în mod eficient mecanismele de cooperare pentru a atinge obiectivele 

prevăzute de Directiva 2009/28/CE și, în general, pentru a susține politica ambițioasă a 

UE în materie de energie din surse regenerabile.

c. Recunoscând necesitatea unor scheme naționale de sprijin permanente și coerente 

pentru energia din surse regenerabile, ar trebui abordate și eliminate barierele din calea 

energiei din surse regenerabile în vederea desfășurării rentabile a energiei din surse 

regenerabile. Aceasta nu presupune că schemele naționale de sprijin trebuie armonizate. 

Acest lucru s-ar putea produce printr-un schimb consolidat de bune practici între statele 

membre și va fi facilitat prin identificarea barierelor rămase.  
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d. Pentru a-și consolida și mai mult securitatea aprovizionării, ar trebui evaluat potențialul 

Europei pentru extracția și utilizarea durabile a resurselor de combustibili fosili 

convenționali și neconvenționali (gaze naturale de șist și șisturi petrolifere), în 

conformitate cu legislația existentă privind protecția mediului. În acest sens, ar trebui să 

se acorde atenție problemelor cu care se confruntă sectorul de rafinare, care ar putea 

duce la o dependență crescută față de un număr limitat de furnizori. 

e. Securitatea aprovizionării cu energie nu ar trebui obținută în detrimentul siguranței 

activităților conexe aprovizionării cu energie: se așteaptă așadar activitățile ulterioare 

concluziilor Consiliului din 3 decembrie 2010 privind activitățile petroliere și gaziere 

offshore și finalizarea cadrului de reglementare pentru securitatea nucleară. 

6. Relații externe pe probleme de energie

Odată cu continuarea dialogurilor în desfășurare, a parteneriatelor și a altor inițiative cu 

parteneri și regiuni-cheie și respectând competențele respective ale statelor membre și ale 

Uniunii, ar trebui îmbunătățite transparența, constanța, coerența și credibilitatea acțiunilor 

externe în domeniul energiei, 

a. Prin:

i. Realizarea unei piețe energetice integrate la nivelul UE și punerea în aplicare a 

legislației UE în domeniul energiei din surse regenerabile, al eficienței energetice 

și al securității energetice; 

ii. Mesaje coerente și coordonate transmise la nivelul UE și al statelor membre către 

țările furnizoare, de tranzit și consumatoare;

iii. Un schimb de informații îmbunătățit și rapid între Comisie și statele membre, 

inclusiv informarea Comisiei de către statele membre cu privire la acordurile 

bilaterale noi și existente cu țări terțe în domeniul energiei;

iv. O evaluare partajată a riscurilor la adresa securității energetice a UE și o reflectare 

corespunzătoare a îngrijorărilor legate de securitatea energetică în politica 

europeană de vecinătate;

v. Diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare ale Europei, precum și 

eforturile permanente în direcția facilitării dezvoltării coridoarelor strategice 

pentru transportul volumelor mari de gaze, precum coridorul sudic;
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vi. Parteneriate strategice și o cooperare cuprinzătoare cu parteneri-cheie, cu țări și 

regiuni de tranzit și consumatoare. Aceste parteneriate nu ar trebui limitate la 

chestiuni legate de gaz/petrol/electricitate, ci ar trebui să acopere și alte domenii

de interes comun, precum securitatea energetică, tehnologiile sigure și durabile cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, mediul de investiții. Acestea ar trebui, de 

asemenea, să vizeze în special:

· Promovarea eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile;  

· Facilitarea convergenței de reglementare, printre altele, prin punerea în 

aplicare a legislației privind piața energetică a UE în țările învecinate, 

promovarea regulilor pieței și elaborarea măsurilor necesare pentru 

asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii de 

energie ai UE față de producătorii din afara SEE;

· Menținerea și promovarea celor mai înalte standarde de securitate nucleară 

și 

· Susținerea ambițiilor UE în cadrul proceselor internaționale, precum 

negocierile privind clima.

vii. O coordonare consolidată a eforturilor statelor membre și ale Uniunii pentru a 

proteja mai bine și pentru a promova interesele și politicile colective ale UE în 

domeniul energiei.

b. Prin valorificarea la maximum a forurilor multilaterale dedicate energiei sau cu o 

componentă solidă în domeniul energiei și prin îmbunătățirea coordonării în cadrul 

acestor foruri (AIE, AIEA, IPEEC, IRENA, Carta energiei, Comunitatea Energiei, 

Uniunea pentru Mediterana, Parteneriatul estic, FIE etc.), ar putea fi exploatate mai bine 

sinergiile dintre statele membre și dintre Uniune și partenerii acesteia. 

c. Transpunerea elementelor menționate anterior într-un singur document de politică 

precum comunicarea preconizată a Comisiei privind securitatea energetică și cooperarea 

internațională ar spori și mai mult consecvența, transparența și coerența acțiunii externe 

a UE în domeniul energetic.

II. Perspective pe termen lung (2020-2050), revizuire și raportare 

a. Întreaga strategie ar trebui susținută de o viziune clară pentru un sistem energetic 

eficient, sigur și durabil în 2050, printr-o evoluție graduală până în 2050, cu etape 

intermediare care să reflecte în mod adecvat creșterea importantă a decarbonizării 

sistemelor energetice în mod durabil și rentabil.
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b. Orientările privind căile de urmat către 2050 vor beneficia de prezentarea rapidă a foii 

de parcurs în domeniul energiei până în 2050, care ilustrează într-un mod neutru din 

punct de vedere tehnologic, punând totodată accentul cuvenit pe eficiența energetică, 

mixurile posibile de combustibili pe viitor în Europa și măsurile de politică necesare 

pentru această evoluție.

c. Această foaie de parcurs ar trebui elaborată în mod coerent și uniform cu Foaia de 

parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 

2050 și Cartea albă privind viitoarea politică în domeniul transporturilor. Foile de 

parcurs și scenariile naționale trebuie luate în considerare.

d. Această perspectivă pe termen lung și Foaia de parcurs 2050 ar trebui să fie utilizate la 

identificarea și elaborarea viitoare a priorităților în domeniul infrastructurii pe termen 

mai lung, bazate pe Comunicarea „Priorități în domeniul infrastructurii energetice ante 

și post 2020” și a instrumentelor în curs de elaborare în acest scop. În acest context, se 

ia act de activitatea pregătitoare preconizată pentru „autostrăzile electricității” și 

infrastructura CO2.

e. Strategia și instrumentele acesteia ar trebui să includă cerințe de raportare și de 

monitorizare adecvate și eficiente din punctul de vedere al costurilor, precum și 

mecanisme de revizuire care să faciliteze adaptarea politicii și să țină seama de 

evoluțiile tehnologice.

_____________________
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ANEXA II

Declarația Austriei

Austria reamintește declarația1 sa consemnată în procesul-verbal al Consiliului din 28 februarie 

2008 referitoare la Planul SET.

________________________

  
1 A se vedea anexa la doc. 7033/08


