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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. salută eforturile Comisiei de a construi o uniune energetică rezistentă și solicită punerea sa 

rapidă în aplicare și depunerea tuturor eforturilor necesare pentru revizuirea pozitivă a 

obiectivelor sale climatice și energetice, asigurând, în același timp, condiții de concurență 

echitabile între producătorii de energie europeni și non-europeni, inclusiv aplicarea pe 

scară largă a unei scheme revizuite de comercializare a certificatelor de emisii (ETS); 

solicită Comisiei și statelor membre să aibă în vedere măsuri care să asigure condiții egale 

de concurență între producătorii din UE și cei din țările terțe, în special cu scopul de a 

asigura cele mai înalte standarde de siguranță și de mediu; 

2. subliniază că o veritabilă politică externă comună în domeniul energiei a UE ar trebui să 

fie corelată cu politica externă și de securitate comună a acesteia; îndeamnă, în acest 

context, la o mai bună coordonare între Înaltul Reprezentant/vicepreședinte (ÎR/VP) și 

comisarii responsabili pentru a crește coerența politicilor externe ale UE privind 

securitatea energetică; solicită astfel Comisiei să creeze un cluster mai puternic sub 

conducerea ÎR/VP, prin desemnarea unui responsabil pentru coordonarea unor astfel de 

politici; 

3. subliniază că stabilirea unor obiective energetice și climatice obligatorii și ambițioase la 

nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește eficiența energetică și sursele 

regenerabile de energie ar contribui la asigurarea rolului de lider tehnologic al UE în 

aceste domenii; 

4. subliniază că energia nu ar trebui folosită ca mijloc de exercitare a unei presiuni politice 

nici între statele membre, nici în vreun cadru de cooperare internațională și de politică 

externă; 

5. subliniază că o aprovizionare cu energie suficientă, sigură, stabilă și accesibilă se poate 

atinge numai dacă politica energetică, politica comercială și politica externă sunt 

compatibile într-un mod coerent și consecvent, ceea ce înseamnă că UE trebuie să 

integreze politica sa energetică și în domeniul de aplicare al obiectivelor sale de politică 

externă și în interesele sale strategice, mai ales în ceea ce privește relațiile cu țări terțe, și 

să se asigure că aceasta este aliniată la politicile de dezvoltare, de securitate și comerciale 

în întregul spectru al politicilor externe; consideră că UE își poate scădea dependența față 

de anumiți furnizori și combustibili externi, contribuind astfel la securitatea energetică pe 

termen lung, prin creșterea la maximum a utilizării surselor regenerabile de energie și 

acordarea unui rol prioritar combustibililor sau tehnologiilor durabile în ceea ce privește 

mediul; 

6. subliniază necesitatea ca UE și statele sale membre să aibă o poziție comună la nivel 

internațional, să se opună tacticilor de dezbinare și dominare ale Federației Ruse și să 

prevină eventualele presiuni politice exercitate prin blocarea rutelor de aprovizionare cu 

energie; atrage însă atenția asupra pericolului de a adopta o abordare diplomatică ce 

ignoră în mod voit abuzurile și susținerea violenței de către anumite regimuri din țările ce 
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furnizează energie; amintește, prin urmare, că o politică externă eficientă și coerentă a 

Uniunii trebuie să se fundamenteze pe principiile și valorile democratice de bază, pe 

respectarea drepturilor omului și pe libertate; 

7. subliniază importanța unei solidarități depline între statele membre în domeniul securității 

energetice; 

8. constată că acordarea unui statut prioritar eficienței energetice și energiei din surse 

regenerabile, precum și diversificarea, acolo unde posibil, a surselor de energie și a rutelor 

de aprovizionare cu energie vor reduce nevoile globale de energie și importurile și că un 

sprijin sporit acordat cercetării și dezvoltării în domeniul energetic, care să respecte 

principiul neutralității tehnologice, este esențial pentru o tranziție energetică echitabilă 

către o economie cu emisii scăzute de carbon și indispensabil pentru consolidarea poziției 

de lider tehnologic a UE; subliniază importanța sprijinirii tehnologiei de stocare și 

conversie a energiei în vederea protejării împotriva volatilității prețurilor pentru energie la 

nivel mondial și a întreruperilor aprovizionării cu energie de la nivel internațional; 

9. solicită Comisiei și ÎR/VP să instituie un cadru cuprinzător pentru dimensiunea externă a 

uniunii energetice și, în special, să promoveze parteneriate strategice cu țările terțe 

producătoare de energie și cu cele de tranzit, în special în cadrul politicilor europene de 

vecinătate și extindere, bazate pe valori comune împărtășite de ambii parteneri; în acest 

sens, ar trebui să se ia în considerare starea actuală a cooperării regionale, precum și 

planificarea și dezvoltarea proiectelor strategice majore de infrastructură și mobilizarea 

rapidă a fondurilor pentru proiectele existente deja, inclusiv dezvoltarea unor rute și 

furnizori de energie alternativi pentru statele membre care depind în prezent de un singur 

furnizor și pentru cele care sunt considerate a face parte din insule energetice; subliniază 

importanța parteneriatului energetic cu statele sud-mediteraneene și cu statele din cadrul 

Parteneriatului estic, și consideră că acesta ar trebui să ocupe o poziție importantă în 

revizuirea în curs a politicii europene de vecinătate; subliniază că extinderea infrastructurii 

energetice și a legislației privind guvernanța energetică în Comunitatea Europeană a 

Energiei va contribui la creșterea stabilității și la îmbunătățirea mediului de investiții din 

imediata vecinătate a UE; 

10. solicită Comisiei să facă în continuare presiuni pentru instituirea unui sistem de schimb de 

energie între UE și SUA, având în vedere progresele actuale și viitoare înregistrate în 

domeniul cercetării, inovării și autorizării sistemelor de aprovizionare, cum ar fi 

conexiunile electrice de înaltă tensiune, în vederea dezvoltării unei rețele globale de 

partajare a surselor regenerabile de energie; 

11. solicită Comisiei să elaboreze o strategie cuprinzătoare de diversificare a aprovizionării cu 

energie; subliniază importanța surselor locale cu emisii scăzute de carbon pentru țările 

care depind foarte mult de importurile de energie și, mai ales, de un singur furnizor; 

12. subliniază că o viitoare uniune energetică ar trebui să pună capăt izolării energetice a 

statelor membre și a regiunilor și ar trebui să sprijine, în mod prioritar, țările cele mai 

vulnerabile în diversificarea surselor lor și a rutelor lor de aprovizionare; 

13. solicită Comisiei să accelereze crearea interconexiunilor energetice dintre statele membre, 

demers ce ar contribui la reducerea dependenței de furnizorii de energie din afara UE; 
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14. invită Comisia să stabilească opțiunile disponibile pentru negocierea comună a 

contractelor cu furnizorii de energie externi, care ar trebui întotdeauna să respecte și să 

promoveze valorile fundamentale ale UE, și anume respectarea drepturilor omului și a 

democrației, precum și protecția socială, a mediului și a consumatorilor; solicită Comisiei 

să își asume un rol mai important în ceea ce privește verificarea compatibilității 

acordurilor interguvernamentale și a contractelor comerciale importante cu dreptul UE, 

precum și impactul acestora asupra securității energetice, care să includă evaluarea ex ante 

a acestora și participarea la negocieri; subliniază că în centrul uniunii energetice ar trebui 

să se afle consumul durabil de resurse și economia bazată pe emisii scăzute și că acest 

lucru ar trebui să se reflecte în politicile UE și în efortul UE de a fi un pionier în ceea ce 

privește abordarea schimbărilor climatice; accentuează faptul că uniunea energetică ar 

trebui să se bazeze pe negocierea unitară cu țările terțe; solicită, în acest context, Comisiei 

și statelor membre să creeze în mod voluntar un mecanism de negociere comun menit a 

consolida capacitatea de negociere colectivă a UE, care să conducă la crearea unei poziții 

de negociere a UE; 

15. solicită Comisiei să înființeze un grup de reflecție la nivel înalt privind securitatea 

energetică, politica externă și uniunea energetică, cu o reprezentare și participare puternice 

ale Parlamentului și ale părților interesate de la nivelul societății, care să aibă obiectivul de 

a dezvolta scenarii credibile și pe termen lung de cooperare cu parteneri externi la nivel de 

cerere și ofertă, în special în ceea ce privește consolidarea capacității și schimbul de 

tehnologie în legătură cu energia din surse regenerabile și eficiența energetică, precum și 

cu relația dintre energie și drepturile omului; 

16. solicită Comisiei să își mențină obiectivul privind introducerea unui capitol separat 

dedicat energiei în Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP); 

17. consideră că solidaritatea dintre statele membre ca principiu general de asigurare a 

securității aprovizionării cu energie ar trebui extins și la părțile contractante din 

Comunitatea Energiei. 
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