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Comunicare Săptămânală CRE – Biroul Bruxelles 

20 Ianuarie 2015, Mihai PĂUN 

COMISIA EUROPEANĂ A ADOPTAT PROGRAMUL DE LUCRU PENTRU 2015 - ENERGIA PRINTRE DOMENIILE 
PRIORITARE 

Comisia Europeană a adoptat pe 16 decembrie anul trecut Programul de Lucru pentru 2015. Programul 
stabilește 23 de noi inițiative propuse de Comisia Juncker în urma orientărilor politice prezentate Parlamentului 
European și 80 de propuneri existente pe care Comisia intenționează să le retragă sau să le modifice din motive 
politice sau tehnice.  

În principal, Comisia s-a angajat să adopte în 2015: 

 Un plan de investiții pentru Europa: măsurile legislative care vor fi adoptate în urma planului anunțat luna trecută, 
menite să deblocheze investiții publice și private în economia reală în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR în următorii 
trei ani; 

 Un pachet de măsuri privind piața unică digitală: crearea condițiilor pentru o economie și o societate digitale 
dinamice prin completarea mediului de reglementare a telecomunicațiilor, modernizarea normelor privind drepturile de 
autor, simplificarea normelor pentru achizițiile online și digitale efectuate de consumatori, creșterea securității 
cibernetice și raționalizarea digitizării; 

 Primii pași către o Uniune Europeană a energiei: asigurarea securității aprovizionării cu energie, o mai mare 
integrare a piețelor energetice naționale, diminuarea cererii Europei în materie de energie și reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon din mixul energetic; 

 O abordare mai echitabilă privind impozitarea: un plan de acțiune privind eforturile de combatere a evaziunii și 
fraudei fiscale, care să includă măsuri la nivelul UE menite să asigure trecerea la un sistem pe baza căruia țara în care 
sunt generate profiturile să fie și țara în care se percepe impozitul, precum și un schimb automat de informații privind 
deciziile fiscale și stabilizarea bazelor fiscale ale societăților; 

 O agendă europeană privind migrația: dezvoltarea unei noi abordări în materie de migrație legală cu scopul de a 
transforma UE într-o destinație atrăgătoare pentru persoanele talentate și competente, îmbunătățirea gestionării migrației în 
UE prin intensificarea cooperării cu țările terțe, a solidarității dintre statele membre și a combaterii traficului de persoane; 

 O uniune economică și monetară aprofundată: continuarea eforturilor de promovare a stabilității economice și de 
atragere a investitorilor în Europa. 

Lista completă a celor 23 de inițiative noi din cadrul fiecăruia dintre cele 10 domenii prioritare de politică poate fi 
consultată în aici. La pregătirea Programului de Lucru, Comisia a examinat aproximativ 450 de propuneri pentru care se 
așteaptă o decizie din partea Parlamentului European și a Consiliului și propune să retragă sau să modifice 80 dintre 
acestea. Lista completă a propunerilor pentru care se preconizează retragerea poate fi consultată aici. 

Programul de Lucru pentru 2015 reflectă angajamentul consolidat al Comisiei față de o mai bună legiferare, pornind 
de la programul privind o reglementare adecvată și funcțională, care vizează reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor 
de reglementare. Lista completă a propunerilor REFIT poate fi consultată aici. 

Centrul Roman al Energiei a adaptat Programul de Activitate in 2015 prioritatilor membrilor sai, in corelare cu 
prioritatile nationale precum si cu Programul de Lucru al Comisiei Europene. Un Grup de Analiza al CRE elaboreaza Pozitia 
CRE privind Strategia Energetica Nationala a Romaniei, in cadrul procesului consultativ initiat de Departamentul pentru Energie. 

Pentru mai multe informații 

Orientările politice ale președintelui Juncker 

Site-ul Programului de lucru al Comisiei Europene pentru 2015  
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http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_refit_actions_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm

