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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. consideră că politica energetică trebuie să fie o parte integrantă și importantă a politicii 
externe comune și că aceasta ar trebui elaborată și pusă în aplicare în sinergie cu alte 
politici cu dimensiune externă;

2. subliniază faptul că, având în vedere gradul ridicat de dependență a Uniunii de importurile 
de energie, diversificarea sporită a surselor de aprovizionare – inclusiv a noilor surse de 
energie – și a rutelor de tranzit și dezvoltarea surselor de energie regenerabilă ale UE 
constituie elemente imperioase și esențiale pentru sprijinirea politicii de securitate externă, 
a rolului strategic și a independenței, coerenței, credibilității și eficacității politicii externe 
a Uniunii;

3. este convins că gestionarea mai eficientă la nivel global ar îmbunătăți cooperarea cu 
statele producătoare, de tranzit și consumatoare; consideră, prin urmare, că UE ar trebui să 
joace un rol major în gestionarea la nivel internațional a politicii energetice în vederea 
promovării unor principii transparente și nediscriminatorii, a îndeplinirii obiectivului 
privind sustenabilitatea, a reducerii costurilor de tranzacționare și a stabilirii unor 
stimulente pentru ca actorii de pe piață să concureze în materie de prețuri și calitate;

4. solicită o coordonare mai strânsă între Consiliu, Comisie și Serviciul European de Acțiune 
Externă, astfel încât acestea să poată adopta o poziție comună și să acționeze împreună în 
chestiunile legate de o politică externă comună privind energia; subliniază nevoia de a 
crea un oficiu pentru politica energetică în cadrul SEAE, precum și de a implica 
delegațiile UE în desfășurarea în practică a diplomației energetice;

5. subliniază că Comisia și SEAE trebuie să se asigure că toate acordurile multilaterale și 
bilaterale ale Uniunii, și în mod special acordurile de parteneriat și de cooperare, trebuie 
să respecte pe deplin normele pieței interne a UE; subliniază că asemenea acorduri ar 
trebui să asigure reciprocitate, condiții de concurență echitabile și transparență, astfel încât 
să ofere investitorilor UE în domeniul furnizării de energie și țărilor de tranzit un mediu 
juridic sigur,

6. subliniază că elaborarea unui mecanism de schimb de informații pentru acordurile 
interguvernamentale între statele membre ale UE și țările terțe cu privire la politica 
energetică ar spori într-o mare măsură transparența, coordonarea și eficiența politicilor în 
cadrul UE, în ansamblul său;

7. solicită Comisiei să sprijine includerea așa-numitei „clauze privind securitatea energetică” 
în cadrul acordurilor comerciale, de asociere și de parteneriat și cooperare cu statele 
producătoare și de tranzit, care să prevadă un cod de conduită și să prezinte în mod 
explicit măsurile care trebuie adoptate în eventualitatea unei schimbări unilaterale a 
termenilor de către unul dintre parteneri;
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8. salută Comunicarea Comisiei privind securitatea aprovizionării cu energie și cooperarea 
internațională –  „ Politica energetică a UE: angajarea în relații cu parteneri din afara 
frontierelor noastre ” (COM(2011)0539); totuși, este de părere că sunt necesare 
instrumente suplimentare bazate pe solidaritatea dintre statele membre UE, care să-i 
confere UE abilitatea de a-și proteja interesele în domeniul securității energetice în 
negocierile cu partenerii săi externi, îndeosebi în situații de criză;

9. solicită statelor membre și Comisiei să identifice obstacolele care stau în calea comerțului 
și a investițiilor în domeniul energetic în relațiile cu țările terțe și să adopte măsuri, după 
caz, pentru a le elimina atât în mod bilateral cât și prin intermediul Organizației Mondiale 
a Comerțului;

10. invită UE și statele membre să asigure o piață internă conectată a energiei care să poată 
rezista la presiuni externe și încercări de a folosi aprovizionarea cu energie și prețurile la 
energie ca mijloc de a face presiune asupra politicii externe; subliniază, prin urmare, 
nevoia de sporire a resurselor pentru proiectele de interconectare a piețelor energetice din 
UE și de realizare, până la sfârșitul anului 2015, a rețelor de infrastructură de energie 
electrică și gaz europene, îndeosebi a planului de interconectare baltică, în conformitate cu 
prevederile celui de-al treilea pachet legislativ al UE privind energia;

11. sprijină proiectele de diversificare energetică, îndeosebi pe cele care vizează crearea de 
noi coridoare de transport care să diversifice atât rutele, cât și furnizorii, cum ar fi 
gazoductul Nabucco, gazul natural lichefiat, interconexiunile transfrontaliere și alte 
proiecte prioritare de interes european;

12. solicită, de asemenea, dezvoltarea unei strategii politice coordonate și unificate a UE 
pentru noii furnizori de energie, acordându-se o atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor 
concurențiale în cadrul UE, în vederea creării de oportunități care să atragă noi furnizori 
pe piața UE;

13. sprijină utilizarea unor instrumente precum mecanismul de avertizare timpurie în relațiile 
cu furnizorii de energie și cu țările de tranzit; este convins că promovarea într-o mai mare 
măsură a ideii de achiziție comună a materiilor prime energetice de către statele membre 
este necesară în contextul competiției din ce în ce mai mari pentru resurse și al 
monopolului actual al producătorilor;

14. solicită Comisiei să stabilească un set cuprinzător de priorități pe termen scurt, mediu și 
lung ale politicii energetice față de vecinii săi, în vederea stabilirii unui spațiu juridic 
comun, întemeiat pe principiile și normele bazate pe acquis ale pieței interne; subliniază 
importanța extinderii în continuare a Comunității Europene a Energiei și a stabilirii unor 
mecanisme de control juridic pentru a aborda aplicarea deficientă a acquis-ului;

15. subliniază necesitatea unor relații mai strânse în domeniul energiei, a unei cooperări 
strategice și a unui dialog politic cu țările din regiunea mediteraneeană, Africa, Orientul 
Mijlociu, Caucazul de Sud, Asia Centrală și statele riverane Mării Caspice și Mării Negre, 
într-un mod cuprinzător, în toate domeniile energetice, îndeosebi prin implementarea unor 
tehnologii energetice competitive și orientate spre viitor; încurajează Uniunea să dezvolte 
în continuare importurile de energie solară din sudul și din estul Mediteranei; 
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16. subliniază că politica energetică comună a UE și obiectivele strategice ar trebui să se 
reflecte în mod adecvat în relațiile sale externe și în politicile sale regionale și de 
vecinătate;

17. sprijină dialogul politic și economic cu statele vecine ale UE cu privire la utilizarea de noi 
surse de energie;

18. solicită aplicarea mecanismelor existente și crearea de mecanisme noi în cadrul politicii 
europene de vecinătate și a Sinergiei Mării Negre, pentru a consolida cooperarea în 
vederea obținerii unei mai mari transparențe și stabilitate a aprovizionării și a tranzitului;

19. subliniază importanța de a continua dezvoltarea parteneriatului energetic Africa-UE, 
lansat în 2010;

20. solicită consolidarea parteneriatului strategic cu Rusia prin încheierea unui nou acord de 
parteneriat și cooperare; menționează că acesta ar trebui să fie în deplină conformitate cu 
regulile pieței interne și cu reglementările celui de-al treilea pachet energetic al UE, 
precum și să se bazeze pe respect si reciprocitate; subliniază că Rusia se supune deja 
normelor care decurg din articolul 45 din Tratatul privind Carta Energiei; este convins că 
ratificarea de către Rusia a acestui tratat ar avea efecte benefice reciproce asupra relațiilor 
bilaterale în domeniul energiei;

21. se declară în favoarea dialogului politic cu Norvegia și Rusia pe tema explorării noilor 
surse de energie din Marea Barents, pe baza condițiilor prealabile de protejare a mediului 
vulnerabil din regiunea arctică și de cooperare cu Norvegia în ceea ce privește importul de 
energie hidroelectrică prin linii electrice submarine pe distanțe lungi; solicită elaborarea 
mai rapidă a unei strategii UE cu privire la regiunea arctică;

22. consideră că dialogul politic extern este esențial pentru decuplarea creșterii economice 
globale de utilizarea resurselor energetice și pentru promovarea unor piețe energetice mai 
previzibile, precum și pentru favorizarea relațiilor politice; subliniază importanța 
dialogului cu economiile emergente, cum ar fi China, India, Brazilia, Indonezia și Africa 
de Sud, pe lângă alte țări consumatoare principale, cum ar fi Statele Unite ale Americii și 
Japonia; 

23. consideră că UE ar trebui să promoveze dezvoltarea și consolidarea cooperării în 
domeniul politicii energetice cu țările terțe care împărtășesc aceleași valori și care sunt 
dispuse să se angajeze în reforme democratice și în promovarea valorilor pe care se 
întemeiază UE;

24. subliniază nevoia de a intensifica dialogul cu privire la chestiunile strategice de interes 
reciproc din domeniul energetic, de a promova cooperarea în domeniul politicilor 
energetice și de a consolida colaborarea cu Statele Unite în domeniul cercetării, îndeosebi 
în ceea ce privește tehnologiile de producție și transport eficiente din punct de vedere 
energetic; solicită încheierea cu SUA a unui parteneriat în domeniul securității energetice, 
pe baza cooperării actuale din cadrul Consiliului pentru energie SUA-UE;

25. îndeamnă Comisia să monitorizeze și să aplice cele mai înalte standarde internaționale de 
siguranță privind centralele nucleare din țările învecinate ale UE, folosindu-se de toate 
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instrumentele și tratatele disponibile, precum Convenția privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontalier („Convenția Espoo”) și Convenția privind 
accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în 
probleme de mediu („Convenția de la Aarhus”); solicită statelor vecine UE să efectueze 
teste UE aprofundate de siguranță nucleară și de rezistență și solicită Comisiei să ofere 
asistență tehnică UE în acest scop;

26. reafirmă faptul că procesul de cooperare în domeniul politicii energetice externe trebuie să 
contribuie la promovarea și nu la diminuarea valorilor fundamentale ale Uniunii, cum ar fi 
respectarea drepturilor omului, democrația, buna guvernanță, statul de drept, dialogul 
social, respectul reciproc, utilizarea responsabilă a resurselor naturale, combaterea 
schimbărilor climatice și protecția cuprinzătoare a mediului și trebuie să promoveze pacea
și să fie coerentă cu politicile externe ale Uniunii;

27. solicită Consiliului și Comisiei să stabilească, în cooperare cu Serviciul European de 
Acțiune Externă, până la sfârșitul lui 2013, o foaie de parcurs precisă bazată pe 
Comunicarea Comisiei privind securitatea aprovizionării cu energie și cooperarea 
internațională – „Politica energetică a UE: angajarea în relații cu parteneri din afara 
frontierelor noastre” (COM(2011)0539),care să conducă la elaborarea unei politici 
energetice externe eficiente, cu obiective, ținte și etape pe termen scurt, mediu și lung și 
un calendar specific pentru punerea lor în aplicare.
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