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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută includerea obiectivului privind accesul universal la energie până în 2030 în 
Comunicarea intitulată „Politica energetică a UE: angajarea în relaţii cu parteneri din afara 
frontierelor noastre” şi consideră că, în cazul ţărilor în curs de dezvoltare, acesta ar trebui 
să se axeze pe energia decentralizată, durabilă şi la preţuri accesibile, în special pentru 
populaţiile rurale şi sărace; încurajează sprijinul acordat schemelor inovatoare de plată cu 
implicare privată şi publică în vederea unui acces la energie la preţuri rezonabile pentru 
consumatorii finali;

2. subliniază faptul că energia durabilă este unul dintre motoarele esenţiale ale dezvoltării şi 
reiterează recomandarea sa cu privire la un program specific privind „energia şi 
dezvoltarea” axat în special pe soluţii energetice regenerabile, eficiente din punctul de 
vedere al consumului de energie, la scară mică şi decentralizate şi pe promovarea 
dezvoltării capacităţii şi a transferului tehnologic cu scopul de a asigura producţia locală;
observă că pot fi necesare scheme de energie regenerabilă la scară largă pentru a satisface 
în mod durabil cererea de energie în creştere din centrele urbane şi industrie, în special din 
ţările emergente; solicită ca aceste scheme să respecte, în toate cazurile, cele mai ridicate 
criterii sociale şi de mediu;

3. solicită, în cadrul relaţiilor cu ţările în curs de dezvoltare în materie de energie, 
respectarea obiectivelor prioritare de dezvoltare ale UE, a democraţiei şi a drepturilor 
omului, în contextul unei abordări strategice pentru asigurarea unei aprovizionări cu 
energie sigure, durabile şi competitive, având ca punct central interesele populaţiei din 
ţările în curs de dezvoltare;

4. subliniază importanţa transparenţei, a supravegherii democratice şi a implicării societăţii 
civile în relaţiile cu ţările terţe în domeniul energiei;

5. atrage atenţia asupra relaţiei complexe dintre aprovizionarea cu energie şi cu alimente şi 
evoluţiile în materie de securitate, în special în ceea ce priveşte biocombustibilii care pot 
avea un impact social şi de mediu negativ asupra ţărilor în curs de dezvoltare; consideră că 
dreptul la alimente trebuie să aibă prioritate asupra obiectivului UE privind energia 
regenerabilă pentru biocombustibili.

6. constată că dezvoltarea agrocarburanţilor s-a bazat în cea mai mare măsură pe extinderea 
monoculturilor industriale de mari dimensiuni, astfel extinzându-se şi practicile agricole 
dăunătoare mediului, biodiversităţii, fertilităţii solului şi disponibilităţii apei; îşi exprimă 
preocuparea cu privire la faptul că, prin încurajarea concentrării proprietăţii asupra 
terenurilor, această dezvoltare a agrocarburanţilor poate avea consecinţe dramatice legate 
de încălcarea drepturilor privind terenurile, pierderea accesului la resursele naturale 
esenţiale, defrişare şi degradarea mediului;

7. îşi exprimă preocuparea cu privire la absenţa unor criterii de durabilitate obligatorii pentru 
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producţia de biomasă în cadrul Directivei privind energia din surse regenerabile (RED); 
consideră că, în aceste circumstanţe, bioenergia ar putea avea un efect negativ în 
combaterea schimbărilor climatice şi ar putea deveni un factor adiţional important pentru 
acapararea terenurilor, insecuritatea alimentară, defrişare şi degradarea fondului forestier 
în ţările în curs de dezvoltare; din acest motiv, îndeamnă Comisia să elaboreze criterii de 
durabilitate cu caracter juridic obligatoriu cu scopul de a preîntâmpina apariţia de efecte 
negative la nivel social, de climă şi de mediu derivate din utilizarea şi producţia de 
biomasă pentru energie;

8. solicită UE să elaboreze o politică pentru producţia durabilă de biomasă şi pentru 
utilizarea sa pentru generarea de energie, care să respecte cerinţele politicii privind 
schimbările climatice şi care să fie, de asemenea, coerentă cu politica Uniunii de 
cooperare pentru dezvoltare;
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