
ROMANIA 

Parlamentul Romaniei 
Camera Deputa~ilor 

COM ISlA PENTRU AFACERI EUROPENE 

Bucure~ti, 20 septembrie 2022 
Nr.4c-22/485 

Opinie 
privind Comunicarea Comisiei ditre Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic ~i Social European ~i 
Comitetul Regiunilor 

REPowerEU Plan 

COM(2022) 230 

in conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputatilor, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru industrii 
~i servicii ~i Comisia pentru mediu ~i echilibru ecologic au fost sesizate pentru 
examinarea pe fond a Comunid~rii Comisiei dHre Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic $i Social European $i Comitetul 
Regiunilor - REPowerEU Plan - COM(2022) 230. 

Avand in vedere: 
Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru mediu ~i echilibru 
ecologic, 

- Punctul de vedere transmis de Ministerul Finantelor Publice, 
- Nota de informare transmisa de Ministerul Afacerilor Externe, 
- Fi~a de informare elaborata de ditre Directia pentru Uniunea Europeana 

a Camerei Deputatilor, 
- Analiza realizata de Comisia pentru afaceri europene, 

Comisia pentru afaceri europene: 

1) Sus~ine Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic ~i Social European ~i Comitetul 
Regiunilor - REPowerEU Plan. 

ilhan.ibram
Conform cu originalul



2) Sus~ine activitatea Comisiei Europene in ceea ce prive~te aprovizionarea cu 
materii prime critice pentru accelerarea tranzitiei energetice, precum ~i 

initiativa de a elabora 0 propunere legislativa in acest sens. 

3) Recomanda ca echipamentele necesare energiilor alternative sa fie 
produse intr-o cat mai mare masura in Uniunea Europeana. 

4) Recomanda reconsiderarea obiectivelor Uniunii Europene in ceea ce 
prive~te energia obtinuta din combustibili fosili, cu accent pe valorificarea 
resurselor de gaze naturale din statele membre ale Uniunii Europene. 

5) Recomanda 0 politica europeana mult mai ambitioasa in ceea ce prive~te 
accelerarea patrunderii pe piata a tehnologiilor energetice emergente, cu 
utilizarea atat a masurilor de comanda ~i control, cat ~i a stimulentelor 
economice. 

6) Recomanda elaborarea unor orientari cu privire la posibilitatile de 
economisire a energiei in administratia ~i in spatiile publice din statele 
membre, punand accent pe masurile de eficientizare energetica. 

7) Subliniaza ca reducerea dependentei de energia din Federatia Rusa implica 
o integrare accentuata a pietelor de energie din Uniunea Europeana ~i 
Statele Unite ale Americii, cu 0 posibila zona de liber schimb transatlantica. 

8) Recomanda sustinerea producerii de energie pentru consumul propriu, a 
micro-retelelor de curent electric, precum ~i a utilizarii surselor de energie 
alternativa la scara mica, in mediul rural. 

9) Recomanda extinderea rapida a infrastructurii de transport a gazului 
natural lichefiat ~i sporirea capacitatilor de depozitare ~i regazificare a 
acestuia, intr-un mod echilibrat care sa acopere nevoile tuturor statelor 
membre, intr-o abordare pan-europeana. 

10) Subliniazi importanta contributiei Uniunii Europene la apararea Ucrainei 
in fata amenintarilor energetice din partea Federatiei Ruse. 

11) Recomanda eforturi pentru adancirea cooperarii intre statele membre in 
ceea ce prive$te competentele necesare productiei de energie regenerabila 
$i valorificarea cadrului normativ stabilit in Uniunea Europeana pentru 
portofoliile personale de invatare ~i pentru micro-certificare, precum ~i 

incurajarea educatiei non-formale in acest domeniu. 

Comisia pentru afaceri europene, intrunita in !?edinta din 20 septembrie 2022, a 
hotarat cu majoritate de voturi sa adopte prezenta opinie, care sa fie transmisa 
Biroului permanent al Camerei Deputatilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentara. 
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Propune informarea institutiilor Uniunii Europene ~i Guvernului Romaniei asupra 
observatiilor ~i recomandarilor sale, ca 0 contributie la procesul de formulare a 
unor politici eficiente in domeniul de referint~L 

Propune, in acela~i timp, transmiterea observatiilor/recomandarilor sale, Comisiei 
Europene, in cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeana in 
Comunicarea "Furnizand rezultate pentru Europa", COM(2006) 211. 
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