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1. CONTEXT 

 

 Acordul de la Paris încheiat în 2015 în temeiul Convenției cadru a Organizației Națiunilor Unite 

privind schimbările climatice stabilește un obiectiv pe termen lung: menținerea creșterii temperaturii 

medii la nivel mondial mult sub 2°C, peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de a o limita 

la 1,5°C. Toate părțile semnatare ale Acordului au fost invitate să prezinte până în anul 2020 strategii 

naționale de reducere a emisiilor, în perspectiva aplicării până în anul 2050. Pentru a îndeplini acest 

obiectiv Parlamentul European și Consiliul European au invitat Comisia să prezinte o strategie pe termen 

lung a UE pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,  în conformitate cu Acordul de la Paris 

 În data de 8 octombrie 2018, Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) a 

publicat raportul său special referitor la impactul încălzirii globale cu 1,5°C peste nivelurile 

preindustriale și la direcțiile conexe de evoluție a emisiilor globale de gaze cu efect de seră. Pe baza unor 

dovezi științifice, raportul demonstrează că încălzirea globală provocată de activitățile antropice a atins 

deja 1°C peste nivelurile preindustriale și crește cu aproximativ 0,2°C pe deceniu. Dacă nu se intensifică 

acțiunile pe plan internațional în domeniul combaterii schimbărilor climatice, creșterea temperaturii 

medii globale ar putea atinge 2°C imediat după anul 2060 și va continua să crească și ulterior. 

 Comisia Europeană a prezentat în data de 28 noiembrie 2018 comunicarea „O planetă curată 

pentru toți: o viziune strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și 

neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei“ COM(2018)773, ca răspuns la solicitarea 

Consiliului European din martie 2018. Comunicarea prezintă viziunea Comisiei cu privire la o Europă 

neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în anul 2050. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_773_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2018)0773&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/timeline/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/11/pr_181008_P48_spm_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1548065472217&uri=CELEX:52018DC0773
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 Obiectivul prezentei strategii pe termen lung este de a confirma angajamentul Europei de a 

deschide calea în domeniul combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial și de a prezenta o viziune 

care poate conduce la atingerea nivelului zero al emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050. 

 Strategia prezintă modul în care Uniunea Europeană poate realiza acest obiectiv prin investiții în 

soluții tehnologice realiste, prin încurajarea implicării cetățenilor și prin măsuri de coordonare mai bune 

în domenii-cheie, cum ar fi politica industrială, finanțele și cercetarea. În plus, este esențial ca acest lucru 

să se realizeze prin intermediul unei tranziții echitabile din punct de vedere social, prin consolidarea 

competitivității UE pe piețele mondiale și prin crearea unei creșteri economice durabile și a unor locuri 

de muncă înalt calificate în Europa. De asemenea, beneficiile auxiliare pentru alte probleme de mediu, 

cum ar fi calitatea aerului sau pierderea biodiversității, trebuie să fie consolidate. 

 Strategia cuprinde aproape toate domeniile de politică relevante și este în concordanță cu 

obiectivul Acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste 

nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C  peste 

nivelurile preindustriale. În acest moment, strategia nu stabilește obiective concrete pentru Uniune, de 

exemplu, pentru anii 2040 sau 2050. Cu toate acestea, ea prezintă opțiuni și scenarii pe termen lung 

legate de „neutralitatea climatică”, cu scopul de a realiza, până în 2050, o reducere netă a emisiilor de 

gaze cu efect de seră cuprinsă între 80% și 100%. 

 

 Scenarii analizate: Strategia stabilește opt scenarii diferite în concordanță cu Acordul de la Paris, 

care pot fi clasificate în trei categorii: 
 

 reducerea emisiilor de GES cu 80-85% până în 2050 

Scenariile 1-5 ar duce la o reducere cu 80-85% a emisiilor de GES prin creșterea eficienței 

energetice și prin utilizarea de diferite tehnologii inovatoare; 

 reducerea emisiilor de GES cu 90% până în 2050 

Scenariul 6 ar duce la o reducere cu 90% a emisiilor de GES prin intermediul unei combinații 

eficiente din punctul de vedere al costurilor a opțiunilor stabilite în scenariile anterioare; 

 reducerea emisiilor de GES cu 100% până în 2050 

Scenariile 7 și 8 arată că obiectivul de a se ajunge la neutralitatea climatică până în 2050 se 

bazează pe utilizarea sporită a bioenergiei, a absorbanților de carbon a tehnologiei captării și stocării 

dioxidului de carbon (CSC), printr-o economie circulară eficientă și prin modificarea comportamentului 

consumatorilor. 

 Strategia identifică șapte domenii strategice pentru măsuri suplimentare și stabilește condiții-

cadru mai bune pentru investițiile necesare, pentru cercetare și inovare, pentru tranziția economică și 

socială și cooperarea internațională, precum și pentru consolidarea rolului cetățenilor și a nivelului local. 

 Cele șapte domenii strategice se referă la: 

1. Maximizarea beneficiilor generate de eficiența energetică, inclusiv clădirile cu zero emisii; 

2. Maximizarea utilizării surselor regenerabile de energie și utilizarea energiei electrice pentru 

decarbonizarea deplină a aprovizionării cu energie a Europei; 

3. Adoptarea mobilității curate, sigure și conectate; 

4. O industrie europeană competitivă și economia circulară ca elemente esențiale ale reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră; 

5. Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate de rețele inteligente și de interconexiuni adaptate; 

6. Valorificarea pe deplin a avantajelor bioeconomiei și crearea unor absorbanți de carbon esențiali; 

7. Abordarea emisiilor de CO² restante prin captare și stocare. 

 

 Toate sectoarele economiei vor avea propriul rol în tranziția către neutralitatea climatică. 

Sectorul energetic: În prezent, cea mai mare parte a sistemului energetic se bazează pe 

combustibilii fosili, fiind responsabilă pentru 75% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. În urma 
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evaluării tuturor scenariilor s-a constatat că utilizarea energiei din surse regenerabile până în 2050 va 

conduce la electrificarea la scară largă a sistemului energetic și la producerea combustibililor alternativi 

sau a materiilor prime alternative pentru industrie. Se estimează că până în anul 2050, cca 80 % din 

energia utilizată a Uniunii Europene va proveni din surse regenerabile. 

Industria: Majoritatea emisiilor de gaze industriale cu efect de seră provin din  procesele de 

încălzire sau din desfășurarea aplicațiilor la temperaturi ridicate. Aceste emisii pot fi reduse prin 

îmbunătățirea eficienței  și prin trecerea la energia cu emisii scăzute sau zero de carbon cum ar fi 

electrificarea sau energia produsă pe bază de biomasă durabilă, combustibili sintetici și hidrogen. 

Aproximativ un sfert din emisiile industriale  provin din reacții chimice altele decât combustia care sunt 

dificil de redus. În acest sens este necesară dezvoltarea unui veritabil proces de inovare și de aplicare a 

procedurii de captare și stocare a carbonului. Industriile inovatoare pot să-și îmbunătățească eficiența 

resurselor și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră prin intermediul proceselor de reutilizare și 

reciclare și prin  interconectarea mai strânsă a sectoarelor. 

Mobilitatea: În prezent, sectorul transporturilor se bazează în mare parte pe combustibilii fosili. 

Pentru obținerea unor reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră este necesară o 

abordare sistematică care să: 1) promoveze vehiculele eficiente din punct de vedere energetic; 2) pe 

termen lung să asigure trecere la combustibilii alternativi și cu emisii zero de carbon în transport; 3) să 

asigure creșterea eficienței sistemului de transport prin valorificarea la maximum a tehnologiilor digitale, 

realizarea unei tarifări inteligente și promovarea integrării multimodale a transportului și a tranziției la 

mijloace de transport durabile. 

Agricultura va trebui să furnizeze în continuare alimente, hrană pentru animale și produse pe bază 

de fibre pentru societatea și economia UE și să contribuie totodată la reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră. Agricultura  este cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră, altele decât CO2 care sunt 

dificil de redus. Cu toate acestea emisiile provenite din agricultură pot fi reduse prin practici și tehnologii 

care să îmbunătățească gestionarea animalelor, a îngrășămintelor și a îngrășămintelor naturale. Practica 

agricolă influențează cantitatea de carbon stocată în sol și contribuie la producerea biomasei durabile 

utilizată în bio-economie și în sectorul energetic. 

Clădirile: acoperă în prezent atât sectorul rezidențial cât și pe cel al serviciilor și reprezintă 40% 

din consumul final de energie. O mai bună izolare a clădirilor precum și alte măsuri de îmbunătățire a 

fondului locativ vor contribui la reducerea consumului de energie pentru încălzire, având totodată un rol 

esențial în ceea ce privește decarbonizarea. Utilizarea unor produse și aparate mai eficiente, 

implementarea unor sisteme „inteligente” de gestionare a clădirilor/aparatelor și comportamentul 

consumatorilor vor contribui la reducerea în continuare a cererii de energie. De asemenea, este necesară 

realizarea trecerii de la încălzirea pe bază de combustibil la încălzirea din surse regenerabile. Biogazul, 

hidrogenul (până la un anumit procent) sau gazul metan produse din energie electrică din surse 

regenerabile sunt combustibili gazoși regenerabili care ar putea juca un rol în clădirile existente, fără a 

modifica rețeaua actuală de transport/distribuție și tipul de aparate.  

Cercetarea inovarea și dezvoltarea: În următoarele două decenii, în UE, este necesar un efort 

deosebit și coordonat în materie de cercetare și inovare, care să fie construit în jurul unei agende 

strategice coerente de cercetare și inovare și de investiții, pentru a face viabile din punct de vedere 

economic soluțiile privind emisiile scăzute sau zero de dioxid de carbon. UE va încuraja dezvoltarea unei 

baze industriale puternice în Europa în sprijinul tranziției către o energie curată, pentru ca acesta să 

devină lider mondial în ceea ce privește modelele de afaceri, produsele și serviciile durabile și eficiente 

din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

 UE asigură finanțare pentru cercetare și inovare prin intermediul mai multor instrumente precum:  

programul Orizont Europa (din bugetul de 100 de miliarde de EUR, 35% este destinat investițiilor în 

obiective din domeniul climei);  Fondul de inovare care va sprijini demonstrarea tehnologiilor inovatoare 

și inovațiile revoluționare în sectoarele vizate de EU ETS, Fondul Invest EU (2012-2027), Planul 
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strategic privind tehnologiile energetice, o propunere pentru o strategie de specializare inteligentă în 

valoare de 41 miliarde EUR din cadrul Fondului european de dezvoltare regională (2021-2027). 

Investiții și finanțare: În prezent, în sistemul nostru energetic și în infrastructura aferentă se 

investește aproximativ 2 % din PIB. Suma investită ar trebui să crească la 2,8 % (sau la aproximativ 520-

575 de miliarde EUR anual) pentru a se ajunge la o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră.  

 Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), lansat în 2015, alocă investiții suplimentare 

de cel puțin 315 miliarde EUR pe o perioadă de 3 ani, oferind o garanție de 21 miliarde EUR pentru 

proiecte de afaceri și de infrastructură. FEIS a fost extins și, în prezent, își propune să mobilizeze 

investiții în valoare de 500 miliarde EUR în infrastructura strategică și întreprinderi. 

 Programul InvestEU reunește o multitudine de instrumente financiare ale UE pentru a stimula în 

continuare investițiile, inovarea și crearea de locuri de muncă. Dimensiunea garanției propuse pentru 

InvestEU este de 38 miliarde EUR, sumă care se preconizează că va genera investiții în valoare de 650 

miliarde EUR. Cel puțin 30 % din aceste fonduri ar trebui să contribuie la combaterea schimbărilor 

climatice. 

 Planul de acțiune al Comisiei privind finanțarea creșterii durabile urmărește să coreleze în 

continuare finanțarea cu nevoile economiei europene și globale, în beneficiul planetei și al societății 

noastre. Planul are trei obiective: 1) reorientarea fluxurilor de capital către investiții ecologice; 2) 

integrarea durabilității în gestionarea riscurilor prin includerea obiectivelor sociale și de mediu în 

procesul de luare a deciziilor financiare; 3) promovarea transparenței și a viziunii pe termen lung în 

activitatea financiară și economică. 

 UE a alocat aproximativ 20 % (peste 206 miliarde EUR) din bugetul său total în perioada 2014-

2020 acțiunilor legate de schimbările climatice. Comisia a propus creșterea acestei proporții la 25 % 

pentru perioada 2021-2027. 

Cum va afecta strategia lucrătorii din sectoarele/regiunile cu emisii ridicate de dioxid de carbon? 

Care sunt locurile de muncă pe care se preconizează că le va crea o economie cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon? 

 Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic determină modernizarea economiei 

și a societății în Europa. Deși, în general, se preconizează că strategia va avea un impact pozitiv asupra 

ocupării forței de muncă, unele sectoare vor înregistra pierderi de locuri de muncă, cum ar fi cele din  

domeniul extracției cărbunelui și combustibililor fosili. În alte sectoare este posibil să apară schimbări în 

procesul de producție al bunurilor, care vor necesita recalificarea și perfecționarea forței de muncă. Acest 

aspect va afecta în special regiunile în care  predomină industriile extractive și cele producătoare de 

energie. Astfel, tranziția către o economie neutră din punct de vedere al impactului asupra climei  ar 

trebui să se realizeze pe baza echității sociale, pentru a se evita ca o regiune sau un sector să fie afectat de 

șomaj. Pentru a aborda acest aspect, Comisia a propus pentru următorul buget pe termen lung al UE 

consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii prin intermediul Fondului social european Plus (FSE+)  în 

valoare de 101.2 miliarde EUR și prin alocarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) a unui 

buget de 1,6 miliarde EUR. 

 

3. POZITII EXPRIMATE ALE ALTOR INSTITUȚII 

 

 Consiliul European: În cadrul reuniunii Consiliului European din data de 13-14 decembrie 2018 

au fost adoptate concluzii cu privire la mai multe teme între care și schimbările climatice. În urma 

transmiterii comunicării Comisiei intitulate „O planetă curată pentru toți” și ținând seama de rezultatele 

reuniunii COP24 de la Katowice, Consiliul European a invitat Consiliul să se aplece asupra elementelor 

identificate în comunicare. De asemenea, Consiliul European s-a angajat să ofere orientări privind 

direcția generală și prioritățile politice în primul semestru al anului 2019, pentru a-i permite Uniunii 

Europene să prezinte, până în anul 2020, o strategie pe termen lung, în conformitate cu Acordul de la 

Paris. 

https://www.consilium.europa.eu/media/37558/13-14-euco-final-conclusions-ro.pdf
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 Consiliu: În cadrul reuniunii Consiliului mediu din data de 20 decembrie 2018, miniștrii au avut 

oportunitatea de a susține un prim schimb de opinii cu privire la Strategia pe termen lung de combatere a 

schimbărilor climatice. Două dintre cele opt scenarii propuse de Comisie descriu modul în care UE ar 

putea atinge emisii nete egale cu zero până în 2050.  

 În cadrul dezbaterii miniștrii au fost invitați să răspundă la următoarele întrebări: comunicarea 

Comisiei „O planetă curată pentru toți” stabilește direcția potrivită pentru contribuția pe termen lung a 

UE la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris? ce măsuri ar trebui luate în acest proces pentru a 

asigura cât mai mult posibil complementaritatea și sinergiile dintre strategiile pe termen lung care 

urmează să fie elaborate de Uniune și de statele membre? 

 Majoritatea miniștrilor și-au exprimat susținerea pentru comunicarea Comisiei și au subliniat 

necesitatea de a corela această viziune cu planurile naționale privind clima și energia. În  cadrul 

dezbaterilor s-a exprimat faptul că procesul de obținere a neutralității emisiilor de gaze cu efect de seră 

până în anul 2050 trebuie să se realizeze prin intermediul unei tranziții echitabile din punct de vedere 

social. Totodată, mai mulți miniștrii au arătat că această dezbatere ar trebuie să se desfășoare într-un 

context mai larg, care să implice mai multe formațiuni ale Consiliului, cum ar fi energia, transporturile, 

competitivitatea și agricultura, precum și părțile interesate, pentru a se ajunge la o viziune comună pentru 

UE și pentru a se asigura un sprijin larg pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. 

 Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va continua să avanseze agenda UE în 

domeniul schimbărilor climatice pentru a contribui, astfel, la implementarea Acordului de la Paris. 

Eforturile vor fi canalizate spre un dialog susținut și coerent în scopul conturării unei viziuni comune la 

nivel UE în ceea ce privește Strategia UE pe termen lung, care să încurajeze acțiuni în domeniul 

schimbărilor climatice și o transformare durabilă a economiei. 

Pe durata Președinției Consiliului UE, România va propune ca lucrările la nivel tehnic să se desfășoare în 

cadrul Grupului de lucru pe mediu, unde vor fi invitați și atașații pentru energie. De asemenea, se 

intenționează organizarea de dezbateri în diverse formate de Consiliu  (ex. mediu, competitivitate, 

energie, transporturi, agricultură, ocuparea forței de muncă, finanțe) pentru a pregăti abordarea 

subiectului la nivel de Șefi de Stat și de Guvern în cadrul discuțiilor privind Viitorul UE, de la Sibiu, 9 

mai 2019. 

 

4. ETAPE URMĂTOARE 

 

 Comisia Europeană va invita Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comitetul 

Regiunilor, Comitetul Economic și Social European și Banca Europeană de Investiții să ia în considerare 

viziunea UE pentru o Europă neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 și va 

sugera ca, în vederea pregătirii summit-ului extraordinar de la Sibiu din 9 mai 2019, toate formațiunile 

relevante ale Consiliului să găzduiască ample dezbateri de orientare cu privire la contribuția domeniilor 

lor respective de politici la viziunea globală. 

 În paralel, în prima jumătate a anului 2019, Comisia Europeană va organiza în toate statele 

membre ale UE, în mod deschis și incluziv, dezbateri privind necesitatea unei transformări economice 

profunde și a unor schimbări fundamentale la nivelul societății. Parlamentele naționale, întreprinderile, 

organizațiile neguvernamentale, orașele, comunitățile și cetățenii, inclusiv tinerii, vor fi încurajați să 

participe la dialogurile cu cetățenii. Aceștia ar trebui să discute despre contribuția echitabilă pe termen 

lung a UE la îndeplinirea în mod eficient a obiectivelor în materie de climă stabilite prin Acordul de la 

Paris și să identifice principalele elemente necesare pentru realizarea acestei transformări. În plus, statele 

membre își vor prezenta, proiectele lor de planuri naționale privind clima și energia, care vor fi esențiale 

pentru realizarea obiectivelor UE stabilite pentru anul 2030 în acest domeniu. De asemenea, statele 

membre au obligația de a elabora, până la 1 ianuarie 2020, strategii naționale individuale pe termen lung, 

până  în 2050. 
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 În urma dezbaterilor care se vor desfășura în întreaga UE, ar trebui ca Uniunea să poată prezenta 

în cadrul reuniunii părților la Convenția cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările 

climatice, până în 2020, o strategie ambițioasă, așa cum s-a solicitat în Acordul de la Paris, oferind astfel 

un exemplu pentru toate părțile la acord.  

 

 

5. LINK-uri utile 

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm; 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1548670378074&uri=CELEX:52018DC0773; 

 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2018)

0773&l=en; 

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15210-2018-INIT/ro/pdf; 

 https://www.consilium.europa.eu/media/37732/st15794-en18.pdf; 

 https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/14/european-council-

conclusions-13-14-december-2018/ 

 

 

 

 

 

Andreea Mihai 

   28 ianuarie 2019 
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