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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. reamintește Comisiei că politica energetică a UE, alături de politicile vizând schimbările 
climatice și politicile de mediu, trebuie să fie în concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din domeniile securității, afacerilor externe, vecinătății, 
schimburilor comerciale și dezvoltării, precum și cu cele dedicate apărării drepturilor 
omului și principiilor democratice; solicită o aliniere mai puternică, cu efect imediat, 
pentru a asigura atât eficiența politicii sale energetice, cât și coerența și credibilitatea 
politicii sale externe; subliniază că măsurile vizând independența energetică a UE
îmbunătățesc poziția UE ca actor global;

2. reamintește Comisiei Europene că politica energetică a UE trebuie să aibă ca obiective 
principale asigurarea aprovizionării cu energie și reducerea dependenței energetice 
excesive a UE în acest domeniu;

3. subliniază faptul că politica energetică a UE ar trebui să vizeze un grad mai mare de 
independență - prin urmărirea unei mai mari eficiențe energetice, promovarea surselor
regenerabile de energie și trecerea la surse cu emisii scăzute - și să stimuleze astfel, nu să 
compromită, competitivitatea Uniunii; solicită, în acest scop, Comisiei să prezinte 
inițiative în sprijinul competitivității UE, pentru a preveni riscului de relocare a emisiilor 
de carbon cauzate de relocarea producției în afara UE, în special în cazul unei acțiuni 
globale limitate sau total absente, dedicate reducerii emisiilor de carbon; reamintește că 
politica energetică a UE ar trebui să fie echilibrată în așa fel încât să se asigure punerea în 
aplicare a măsurilor de garantare a accesului la cei trei piloni de energie sigură, 
sustenabilă și competitivă;

4. subliniază evoluțiile actuale de pe piețele energetice mondiale, inclusiv rolul crescut al 
gazelor naturale din surse neconvenționale de energie și al noilor tehnologii, schimbarea 
modelelor de cerere și ofertă, precum și apariția unor noi țări producătoare și de tranzit, 
evoluții de care ar trebui să se țină seama atunci când se formulează politica energetică a 
UE;

5. subliniază faptul că solidaritatea între statele membre, stipulată în Tratatul UE, ar trebui să 
se aplice atât pentru activitățile cotidiene, cât și pentru gestionarea politicilor energetice 
interne și externe; solicită Comisiei să ofere o definiție clară a „solidarității energetice” 
pentru a se asigura că este respectată de către toate statele membre;

6. solicită Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să stabilească 
priorități strategice în politica energetică externă, ținând cont de gradul foarte mare de 
dependență energetică a Europei, aplicând în același timp o politică activă în domeniul 
climei, cu implicarea tuturor părților CCONUSC și, mai ales, a unor parteneri-cheie 
precum Statele Unite ale Americii și cele cinci țări din grupul BRICS; subliniază, în 
special necesitatea de a aprofunda dialogul privind chestiunile strategice din domeniul 
energiei de interes reciproc, de a promova cooperarea în domeniul politicilor energetice și 
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de a consolida colaborarea în domeniul cercetării în cadrul unor forumuri dedicate precum 
Consiliul pentru energie UE-SUA;

7. subliniază că politica energetică a UE nu trebuie să contrazică în niciun fel principiile 
fundamentale pe baza cărora a fost întemeiată UE în legătură cu, în special, democrația și 
drepturile omului; solicită Comisiei, în acest sens, să privilegieze relațiile sale în domeniul 
energiei cu țările producătoare și de tranzit care împărtășesc și susțin aceleași valori; 

8. solicită Comisiei să stabilească un set cuprinzător de priorități pe termen scurt, mediu și 
lung ale politicii energetice față de vecinii săi, pentru ca UE să-l folosească în vederea 
stabilirii unui spațiu juridic comun, întemeiat pe principiile și normele bazate pe acquis ale 
pieței energetice interne; subliniază importanța extinderii în continuare a Comunității 
Energiei, în special la țările candidate și la cele din cadrul Parteneriatului estic, din Asia 
Centrală și la țările mediteraneene, precum și a instituirii unor mecanisme de control 
juridic care să reglementeze implementarea deficientă a acquis-ului ; invită Uniunea să 
demonstreze solidaritate față de partenerii săi care fac parte din Comunitatea Energiei;
condamnă, în acest sens, amenințările recente adresate Republicii Moldova de către 
Federația Rusă;

9. subliniază, în plus, importanța în creștere a explorării zăcămintelor de petrol și de gaze din 
Marea Mediterană și din regiunea arctică; consideră că este nevoie urgent să se elaboreze 
o politică a UE privind forarea după petrol și gaze în mare, incluzând conturarea zonelor 
economice exclusive ale statelor membre ale UE și ale țărilor terțe relevante, în 
conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), la care 
toate statele membre ale UE și UE ca atare sunt semnatare;

10. subliniază că UE ar trebui să își păstreze un profil politic ridicat pe perioada procesului de 
conturarea zonelor economice exclusive și în timpul procesului de conferire de autorizații 
pentru forare, pentru a preveni neînțelegerile cu țările terțe; subliniază că energia ar trebui 
să fie utilizată ca un motor al păcii, al cooperării și al stabilității;

11. 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 prețurilor și a costurilor de tranzacționare și a stabilirii 
unor stimulente pentru ca actorii de pe piață să concureze în materie de prețuri și calitate;

12. reamintește că pentru parteneriatele strategice ale Uniunii cu țările producătoare de 
energie și de tranzit, în special țările care fac obiectul Politicii europene de vecinătate 
(PEV), trebuie asigurate instrumente adecvate, un nivel corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung consecvente pe deplin cu legislația privind piața 
internă de energie; reamintește importanța finalizării rapide a interconexiunilor energetice 
împreună cu țările vecine, ca modalitate de consolidare a relațiilor cu respectivele țări; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele Uniunii în domeniul climei trebuie să fie coerente 
cu proiectele Uniunii de investiții în infrastructură pe termen lung, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare și îmbunătățirea securității energetice a Uniunii, 
precum coridorul sudic al gazelor și conducta Nabucco, inclusiv conducta Nabucco și 
posibilele racordări la țările din Europa de Est și Centrală;
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13. subliniază importanța transparenței, a supravegherii democratice și a implicării societății 
civile în relațiile cu țările terțe în domeniul energiei;

14. atrage atenția asupra relației complexe dintre aprovizionarea cu energie și cu alimente și 
evoluțiile în materie de securitate, în special în ceea ce privește biocombustibilii de primă 
generație nedurabili care pot avea un impact social și de mediu negativ asupra țărilor în 
curs de dezvoltare; recomandă, prin urmare, accelerarea investițiilor și a dezvoltării de 
biocombustibili avansați și durabili obținuți din deșeuri agricole și din alge;

15. este convins că, în ceea ce privește proiectele de infrastructură de importanță strategică 
care afectează securitatea aprovizionării cu energie pentru întreaga UE, Consiliul ar trebui 
să acorde Comisiei un mandat pentru conducerea negocierilor, iar un astfel de mandat ar 
trebui avut în vedere și în cazul altor acorduri interguvernamentale considerate a avea un 
impact semnificativ asupra obiectivelor pe termen lung ale politicii energetice a UE, în 
special în ceea ce privește independența sa energetică; salută, în acest sens, progresul 
înregistrat în negocierile conduse de Comisie în legătură cu tratatul dintre UE, 
Azerbaidjan și Turkmenistan de a construi un sistem transcaspic de gazoducte;

16. ia act de crearea unui mecanism de schimb de informații pentru acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre ale UE și țările terțe cu privire la politica 
energetică, dat fiind că acest mecanism vizează îmbunătățirea transparenței, coordonării și 
eficienței politicii în UE în ansamblu; solicită statelor membre să demonstreze mai multă 
ambiție în eforturilor lor de a se asigura că acordurile care contravin legislației referitoare 
la piața internă de energie; consideră că Comisia ar trebui să fie în măsură să examineze 
proiecte de acorduri pentru a le analiza compatibilitatea cu o astfel de legislație, precum și 
să participe la negocieri, dacă este cazul;  consideră că mecanismul de schimb de 
informații reprezintă un pas spre coordonarea suplimentară a achiziționării de energie în 
afara UE, un element esențial pentru realizarea obiectivelor din Perspectiva energetică
2050;

17. solicită ca foaia de parcurs comună UE-Rusia din domeniul energiei să se bazeze pe 
principiul reciprocității și al respectului mutual, consacrate de Organizația Mondială a 
Comerțului, Tratatul privind Carta energiei și reglementările din cadrul celui de-al treilea 
pachet energetic; solicită Comisiei să aplice și să asigure respectarea efectivă a normelor 
UE privind concurența și piața internă pentru toate întreprinderile din sectorul energetic 
care funcționează pe teritoriul Uniunii; salută, în acest sens, investigația recentă asupra 
comportamentului anticoncurențial al Gazprom și al sucursalelor sale europene și regretă 
decretul adoptat de Președintele Federației Ruse din motive politice, prin care se 
împiedică cooperarea companiilor energetice rusești cu instituțiile UE; insistă că se 
așteaptă ca toate întreprinderile din sectorul energetic să coopereze pe deplin cu 
autoritățile de investigație; solicită Comisiei să propună un răspuns adecvat pentru acest 
decret și să se asigure că investigația poate să continue;

18. subliniază necesitatea de a aborda creșterea anticipată a importurilor de gaze și 
electricitate din țările terțe în UE pe termen scurt și mediu, în scopul asigurării furnizării 
de energie; reiterează că pentru unele regiuni și state membre, această provocare este 
strâns legată de dependența de importuri de petrol și gaze dintr-o singură țară terță; 
recunoaște că răspunsul la această provocare necesită, printre altele, un rol consolidat 
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pentru resursele energetice și resursele regenerabile indigene, care sunt esențiale în 
asigurarea competitivității și securității aprovizionării, precum și acțiuni care vizează 
diversificarea portofoliului de furnizori, rute și surse de energie; recunoaște că obiectivul 
strategic în acest sens ar trebui să vizeze realizarea coridorului sudic al gazelor și crearea 
rutei de aprovizionare a UE, cu aproximativ 10-20 % din necesarul de gaze la nivelul UE 
până în 2020, pentru a permite accesul fizic pentru fiecare regiune europeană la cel puțin 
două surse diferite de gaze;

19. ia act de importanța unei cooperări extinse în regiunea arctică, în special în rândul țărilor 
din zona euro-atlantică; solicită, prin urmare, Comisiei să propună o evaluare holistică a 
beneficiilor și a riscurilor prezentate de implicarea UE în regiunea arctică, inclusiv o 
analiză a riscurilor de mediu, având în vedere zonele foarte fragile și indispensabile, mai 
ales în regiunea arctică extremă;

20. 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;

21. solicită Consiliului, Comisiei și SEAE să coopereze mai strâns pentru a putea exprima 
puncte de vedere comune și a acționa împreună în chestiunile legate de politica energetică 
externă; subliniază necesitatea creării unui birou pentru politica energetică în cadrul 
SEAE, precum și de a implica delegațiile UE în desfășurarea în practică a diplomației 
energetice; reamintește că Parlamentul European ar trebui să fie în continuare informat la 
intervale regulate cu privire la evoluțiile din acest domeniu.
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