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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

Industrie și competitivitate 

1. salută poziția de lider a UE în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, precum și crearea de cunoștințe, competențe, locuri de muncă și 

creștere economică, pe care le generează această poziție; ia act de necesitatea stringentă a 

încheierii la Paris a unui acord global ambițios, cu caracter obligatoriu, care să conțină un 

angajament ferm de încadrare în scenariul Grupului interguvernamental privind 

schimbările climatice (IPCC) care prevede limitarea creșterii temperaturii cu maximum 

2oC și subliniază că poziția permanentă de lider a UE presupune angajarea deplină a 

tuturor părților la acest acord pentru ca acesta să devină un mijloc eficient de prevenire a 

schimbărilor climatice; insistă asupra necesității unor evaluări periodice și transparente a 

performanțelor, inclusiv contribuțiile preconizate stabilite la nivel național (INDC), pe 

baza celor mai recente date științifice și tehnologii, în conformitate cu al șaptelea Program 

de acțiune pentru mediu1; 

2. ia act de faptul că UE se află acum pe drumul cel bun în vederea atingerii obiectivelor 

pentru 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și energia din surse 

regenerabile și că au fost făcute îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește intensitatea 

consumului de energie datorită unor clădiri, produse, procese industriale și vehicule mai 

eficiente, economia europeană înregistrând, în același timp, o creștere de 45 % din 1990; 

subliniază că obiectivele 20/20/20 privind emisiile de gaze cu efect de seră, energia din 

surse regenerabile și economiile de energie au jucat un rol-cheie în realizarea acestor 

progrese, garantând ocuparea forței de muncă în cazul a peste 4,2 milioane de persoane în 

diverse industrii ecologice2 și menținând creșterea în timpul crizei; 

3. subliniază importanța încheierii în cadrul conferinței de la Paris a unui acord eficace, 

global și cu caracter obligatoriu și evidențiază că absența în continuare a unui astfel de 

acord va pune în pericol și mai mult competitivitatea economiei europene și o va expune 

riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon; 

4. salută angajamentul liderilor G7 privind decarbonizarea economiei mondiale în acest 

secol și reducerea, până în 2050, a emisiilor de gaze cu efect de seră către limita 

superioară a intervalului de la 40 la 70 %, comparativ cu nivelurile din 2010; 

5. subliniază necesitatea de a îmbunătăți coordonarea și gestionarea riscurilor climatice la 

nivelul UE și de a elabora o strategie clară de adaptare a UE; recomandă punerea în 

aplicare a unor obiective ambițioase și cu caracter obligatoriu în ceea ce privește emisiile 

de CO2 și energia din surse regenerabile, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, pentru 

a permite și garanta tranziția către o economie sustenabilă și sigură; 

6. subliniază că articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene afirmă că politica Uniunii se bazează pe principiul „poluatorul plătește”; 

                                                 
1 „O viață mai bună, în limitele planetei noastre” (COM(2012)0710)  
2  Date furnizate de Eurostat privind sectorul de bunuri și servicii de mediu în Comunicarea Comisiei intitulată 

„Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” (COM (2014)0015). 
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remarcă, de asemenea, totuși că, în cazul în care alte economii importante nu își asumă 

angajamente similare în ceea ce privește reducerea gazelor cu efect de seră, dispozițiile 

privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon, destinate îndeosebi sectoarelor care se 

confruntă atât cu o mare intensitate a schimburilor comerciale, cât și cu o proporție 

importantă a costurilor legate de emisiile de dioxid de carbon, vor fi menținute și, după 

caz, consolidate; consideră totuși că va trebui găsită o soluție pe termen lung cu privire la 

relocarea emisiilor de dioxid de carbon în viitoarea revizuire a EU-ETS prin stabilirea 

unui sistem de ajustare a prețului carbonului la frontieră; consideră vitală evitarea relocării 

emisiilor de dioxid de carbon în industriile-cheie europene, inclusiv industriile 

energointensive, întreprinderile agricole sustenabile și producția de alimente sustenabilă; 

subliniază necesitatea de a reduce dependența de combustibilii fosili în producția de 

alimente; 

7. subliniază că acordul ar trebui să țină seama de obiectivul paralel la nivel mondial pentru 

asigurarea securității alimentare; 

8. subliniază că orice întârziere în luarea de măsuri va crește costul atenuării schimbărilor 

climatice și al adaptării la acestea și va restrânge gama de opțiuni tehnologice disponibile; 

consideră că o reacție rapidă va avea un impact pozitiv asupra competitivității pe termen 

lung a industriilor și producătorilor de energie europeni; 

9. încurajează Comisia, pentru a menține condiții de concurență echitabile pentru sectorul 

energetic și industria UE, să promoveze legături între schema UE de comercializare a 

certificatelor de emisii (EU ETS) și alte scheme similare, înainte sau după o reformă 

cuprinzătoare, structurală, după 2020 care îi va îmbunătăți performanțele, în vederea 

creării unei viitoare piețe mondiale de comercializare a certificatelor de emisii în scopul 

reducerii emisiilor la nivel mondial într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor 

și al creșterii competitivității industriale; invită Comisia totuși să prevadă măsuri de 

siguranță pentru a garanta că stabilirea unor legături între EU ETS și alte scheme de 

comercializare a certificatelor de emisii nu compromite obiectivele UE în domeniul climei 

și sfera de aplicare a EU ETS; salută, în acest sens, elaborarea la nivel mondial a unor 

scheme de comercializare a certificatelor de emisii și a altor mecanisme de tarificare în 

materie, inclusiv 17 scheme de comercializare a certificatelor de emisii care funcționează 

pe patru continente, care reprezintă 40% din PIB-ul mondial, fapt ce va reduce riscul 

relocării emisiilor de dioxid de carbon; subliniază faptul că, prin reducerea costurilor 

pentru întreprinderi și crearea de condiții de concurență echitabile, o schemă globală de 

comercializare a certificatelor de emisii ar putea oferi mijloace de consolidare a 

obiectivelor climatice globale; 

10. invită Comisia să mențină condiții de concurență echitabile pe piața europeană prin 

aplicarea unor taxe suplimentare produselor energointensive importate din țările terțe, 

pentru a compensa costurile suplimentare pe care le suportă producătorii europeni în urmă 

plătirii taxelor pentru emisiile de CO2; 

11. subliniază necesitatea de a garanta stabilitatea pe termen lung a prețurilor certificatelor de 

emisii și de a crea un mediu de reglementare previzibil, care să permită canalizarea 

investițiilor către măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și să sprijine 

tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 

12. insistă asupra eliminării treptate la nivel global a subvențiilor dăunătoare mediului, 

inclusiv a subvențiilor pentru carburanți fosili, care denaturează concurența și piața internă 

a energiei, descurajează cooperarea internațională și împiedică inovarea; solicită măsuri 
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concrete, inclusiv stabilirea unui calendar de eliminare progresivă a acestor subvenții, care 

să fie incluse în cadrul acestui acord; subliniază, de asemenea, că este necesară sprijinirea 

și încurajarea investițiilor în întreprinderi care demonstrează o abordare pozitivă față de 

reducerea gazelor cu efect de seră și recunoaște faptul că, dacă sunt folosite în mod corect, 

subvențiile pot contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile; 

Susținerea dezvoltării și punerii în practică a unor tehnologii în domeniul climei 

13. subliniază importanța evaluării potențialului de a reduce emisiile de carbon ale 

economiilor prin scăderea gradului de dependență față de carburanții fosili; consideră că o 

astfel de evaluare trebuie să aibă la bază studii tehnice și științifice și să se refere la 

aceeași perioadă de timp ca și obiectivele de reducere stabilite; susține că UE trebuie să 

dea un exemplu atât prin luarea unor inițiative proprii, cât și prin promovarea cooperării 

cu partenerii săi internaționali; 

14. subliniază consecințele negative grave și adeseori ireversibile ale lipsei de acțiune, având 

în vedere că schimbările climatice afectează toate regiunile lumii în moduri diferite, dar 

foarte dăunătoare, care au ca urmare fluxuri migratorii și pierderea de vieți, precum și 

pierderi economice, ecologice și sociale; subliniază importanța dovezilor științifice ca 

vector al deciziilor noastre politice pe termen lung și subliniază că nivelul ambițiilor ar 

trebui să se bazeze pe recomandări științifice solide; subliniază că o impulsionare politică 

și financiară concertată la nivel mondial în favoarea activităților de cercetare, dezvoltare și 

inovare în domeniul tehnologiilor de energie din surse regenerabile și nepoluante și al 

eficienței energetice este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor noastre climatice și 

pentru facilitarea creșterii în cadrul sectoarelor economiei verzi ale UE, creșterea 

numărului de lucrători calificați activi în industrie și promovarea cunoștințelor și a celor 

mai bune practici, garantând, în același timp, că o „tranziție justă” a forței de muncă 

creează locuri de muncă de calitate; subliniază necesitatea de a îmbunătăți coordonarea și 

gestionarea riscurilor climatice la nivelul UE și la nivel mondial și de a elabora o strategie 

clară de adaptare, precum și importanța de a contribui la prevenirea creării sau a agravării 

unei bule a carbonului; 

15. subliniază că UE ar trebui să-și intensifice eforturile privind transferurile de tehnologie 

către țările mai puțin dezvoltate, respectând, în același timp, drepturile de proprietate 

intelectuală; 

16. menționează că există diferite modalități de încurajare a inovării într-o economie bazată 

pe piață; invită Comisia să evalueze diferitele mecanisme de recompensare a 

întreprinderilor ce dețin poziții de frunte, care diferă în funcție de capacitatea lor de a 

inova și de a transfera și a pune în practică tehnologii la nivel global; 

17. consideră că punerea în practică sporită a tehnologiilor energetice nepoluante în domeniile 

în care au cel mai mare impact depinde de construirea și păstrarea unei capacități de 

inovare solide atât în țările dezvoltate, cât și în țările emergente; 

18. menționează că reducerile necesare de emisii depind de intensificarea dezvoltării și 

folosirii tehnologiilor cu emisii reduse de carbon; 

19. recunoaște că dezvoltarea capacității tehnologice implică mecanisme de finanțare 

eficiente; subliniază necesitatea de a pune la dispoziție finanțare pentru măsurile climatice 

din țările în curs de dezvoltare și reiterează apelurile Comisiei privind angajamente 

concrete de susținere prioritară a celor mai sărace și mai vulnerabile țări, în cadrul 

Fondului verde pentru climă (GCF); sprijină, de asemenea, măsurile pentru mobilizarea 
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finanțării dintr-o diversitate de surse - publice și private, bilaterale și multilaterale; invită 

Comisia să analizeze posibilitatea ca un anumit număr de certificate EU ETS să fie 

rezervate pentru sprijinirea financiară a țărilor celor mai puțin dezvoltate în vederea 

finanțării măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea; 

20. solicită recunoașterea și susținerea deplină a rolurilor Centrului și rețelei pentru tehnologie 

în domeniul climei (CTCN) și al Comitetului executiv pentru tehnologie (TEC) în 

facilitarea dezvoltării tehnologice pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea; 

Cercetarea științifică, dezvoltarea și inovarea tehnologică, inclusiv politica spațială 

21. subliniază că stimularea inovării cu privire la tehnologii și modelele de afaceri poate 

genera atât creștere economică, cât și reducerea emisiilor; subliniază că tehnologia nu va 

avansa în mod automat într-o direcție ce implică emisii reduse de carbon și va avea nevoie 

de semnale politice clare, între care se numără reducerea obstacolelor de pe piață și în 

materie de reglementare din calea noilor tehnologii și modele de afaceri, precum și 

cheltuieli publice bine orientate; încurajează statele membre să crească investițiile în 

cercetarea și dezvoltarea publică din sectorul energetic pentru a contribui la crearea 

următoarei generații de tehnologii cu emisii reduse de carbon și eficiente în ceea ce 

privește consumul de resurse; 

22. recunoaște importanța cercetării și inovării pentru combaterea schimbărilor climatice și 

invită părțile să facă toate eforturile necesare pentru a susține cercetătorii și a promova 

noile tehnologii care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor de reducere care pot fi 

stabilite, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la măsurile de adaptare; 

23. încurajează Comisia să profite mai mult de pe urma faptului că programul Orizont 2020 

este în totalitate deschis pentru participarea țărilor terțe, în special în domeniul energetic și 

în cel al schimbărilor climatice; 

24. consideră că politica spațială a UE și investițiile în această politică, care includ lansarea 

unor sateliți care au un rol important în monitorizarea accidentelor industriale, a 

defrișărilor, a deșertificării etc., precum și colaborarea cu parteneri din țările terțe pot avea 

un rol important în monitorizarea și abordarea efectelor schimbărilor climatice la nivel 

mondial; 

Energia 

25. subliniază că UE trebuie să depună toate eforturile la Paris pentru a încuraja părțile să 

adopte o abordare globală, care să îmbine reducerea emisiilor cu un nou model energetic 

bazat pe eficiență energetică și pe energie din resurse regenerabile; 

26. subliniază potențialul imens de reducere a emisiilor prin creșterea eficienței energetice și 

folosirea unei energii nepoluante; consideră că creșterea la maximum a eficienței în 

folosirea energiei la nivel mondial reprezintă primul pas spre reducerea emisiilor legate de 

energie, contribuind, totodată, la soluționarea provocării de a reduce sărăcia energetică; 

27. solicită participarea incluzivă a comunităților locale afectate de procesele și proiectele 

conexe de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea; subliniază 

importanța de a descentraliza producția de energie, în special favorizând cooperativele 

locale, proiectele cetățenești în domeniul energiei din surse regenerabile și activitățile care 

vizează producția și consumul proprii, promovând tranziția de la un sistem economic 

bazat pe utilizarea combustibililor fosili la un sistem bazat pe energie din surse 
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regenerabile; 

28. subliniază potențialul important de atenuare a emisiilor de dioxid de carbon al pădurilor 

rezistente la schimbările climatice, prin îmbunătățirea nivelului de captare, stocare și 

înlocuire a dioxidului de carbon; de asemenea, evidențiază potențialul produselor 

ecologice și al celor din lemn și în special potențialul sectorului bioenergetic sustenabil, 

precum și importanța pădurilor și a altor utilizări ale terenurilor în vederea menținerii și 

creșterii nivelului de captare și stocare a dioxidului de carbon; remarcă faptul că, dacă este 

combinată cu tehnologia de captare și stocare a carbonului (CSC), biomasa, în calitate de 

combustibil folosit pentru producerea energiei, poate produce scăderi semnificative ale 

emisiilor; solicită recunoașterea și stimularea rolului materiilor prime din surse 

regenerabile, cum ar fi cele produse de agricultură, pășuni și păduri, pentru atenuarea 

emisiilor și contribuția acestora la creșterea verde și la decarbonizarea economiei; 

menționează că emisiile mondiale de carbon provenind din păduri au scăzut cu peste 25% 

între anii 2001 și 2015, în principal datorită unei scăderi a ratelor de defrișare la nivel 

mondial și, prin urmare, invită UE să majoreze finanțarea internațională pentru reducerea 

defrișărilor din țările în curs de dezvoltare; recunoaște că este necesar să se introducă un 

cadru de contabilitate simplu, transparent și coerent pentru emisiile și eliminările din 

sectoarele de exploatare a terenurilor, schimbare a destinației terenurilor și silvicultură; 

29. reamintește că transportul este sectorul de pe locul doi după sectorul energiei în ceea ce 

privește emisiile de gaze cu efect de seră; insistă asupra nevoii de a introduce o serie de 

politici care să aibă scopul de a reduce emisiile din acest sector și de a lua inițiative mai 

ambițioase la nivelul UE privind dezvoltarea și folosirea unei infrastructuri de 

combustibili alternativi, continuarea stimulării producției și folosirii de biocombustibili 

avansați și accelerarea electrificării transporturilor; 

30. subliniază importanța investițiilor în infrastructură realizate cu statele membre pentru 

facilitarea comerțului liber cu energie la nivel transfrontalier; 

31. salută eforturile făcute cu privire la cooperarea dintre UE și Departamentul pentru energie 

al SUA, în special în legătură cu cercetarea tehnologică privind schimbările climatice; 

consideră că există un mare potențial de continuare a cooperării în materie de cercetare 

dintre UE și alte economii importante; subliniază că rezultatele cercetării finanțate din 

bani publici ar trebui puse la dispoziție gratuit; 

32. insistă asupra faptului că Comisia Europeană ar trebui să folosească Convenția primarilor 

pentru a-și face cunoscută poziția de negociere, deoarece orașele, regiunile și comunitățile 

locale vor avea un rol-cheie în asigurarea aplicării efective la nivel local a legislației și 

măsurilor privind acțiunile în domeniul climei; 

33. menționează că bioeconomia are potențialul de a contribui mult la reindustrializare și la 

crearea de noi locuri de muncă în UE și în restul lumii; 

34. menționează că în acord ar trebui să se țină seama de potențialul sectorului exploatării 

terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii (LULUCF) de a contribui la 

îndeplinirea obiectivului UE de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de 

seră până în 2030 în comparație cu nivelurile din 1990; 

35. invită guvernul francez să înceapă, ca o dovadă de bunăvoință, negocieri serioase cu 

Parlamentul European pentru a face demersuri în vederea stabilirii unui singur sediu 

pentru a reduce cantitatea mare de emisii de CO2 generată de faptul că Parlamentul 
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European are sedii atât la Bruxelles, cât și la Strasbourg1; 

36. salută angajamentul SUA și al Chinei de a juca un rol climatic mai important la nivel 

mondial; își exprimă încrederea că aceste semnale vor contribui la obținerea unui rezultat 

pozitiv la Paris și, în lumina acestei idei, îndeamnă ambele state să garanteze că acest 

angajament este pus în practică prin acțiuni concrete; indică avantajele ecologice, sociale 

și economice în favoarea competitivității industriilor UE pe care le pot crea angajamente 

mondiale puternice și consideră că UE ar trebui să aibă un rol mai important în 

promovarea unui sistem mondial de angajamente și strategii de combatere a schimbărilor 

climatice; subliniază că un astfel de angajament, creând o valoare reală pe termen lung 

pentru toți cetățenii, contribuie la consolidarea relațiilor internaționale, orientate către 

pace pe termen lung, solidaritate și sustenabilitate; regretă că anumite state dezvoltate 

continuă să își crească emisiile pe cap de locuitor; 

37. amintește părților și ONU că acțiunea individuală este la fel de importantă ca acțiunile 

guvernelor și instituțiilor; solicită, prin urmare, să se depună eforturi mai mari, prin 

campanii și măsuri de informare și de sensibilizare a populației, în vederea informării 

populației și a sensibilizării acesteia cu privire la pașii mici și mari pe care îi poate face 

pentru a ajuta la combaterea schimbărilor climatice în țările dezvoltate și în țările în curs 

de dezvoltare. 

                                                 
1  Impactul total în materie de CO2 al faptului că există sediul de la Strasbourg este de cel puțin 18 884,5 tone pe 

an. O decizie de adoptare a unui mod de lucru cu sediu unic (sediul din Bruxelles) ar duce la o reducere a 

emisiilor de CO2 de aproape 19 000 de tone pe an, potrivit unui studiu  referitor la costurile de mediu ale 

desfășurării activității Parlamentului European în două sedii, Eco-Logica Ltd., septembrie 2007. 
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Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude 

Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana 

Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, 

Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Membri supleanți prezenți la votul final Michał Boni, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, 

Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Clare Moody, 

Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Massimiliano Salini, Anneleen 

Van Bossuyt 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Jozo Radoš 

 


