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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 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 relații cu parteneri din afara 
frontierelor noastre” și consideră că pentru țările în curs de dezvoltare acesta ar trebui să 
se axeze pe energie descentralizată, durabilă și accesibilă pentru populația săracă;

2. subliniază faptul că energia durabilă este motorul esențial al dezvoltării și reiterează 
recomandarea sa cu privire la un program specific privind „energia și dezvoltarea” axat în 
special pe soluții energetice regenerabile, eficiente din punct de vedere al consumului de 
energie, la scară mică și decentralizate și pe promovarea dezvoltării capacității și a 
transferului tehnologic;

3. solicită, în cadrul relațiilor cu țările în curs de dezvoltare în materie de energie, 
respectarea obiectivelor prioritare de dezvoltare ale UE, a democrației și a drepturilor 
omului, în contextul unei abordări strategice pentru asigurarea unei aprovizionări cu 
energie sigure, durabile și competitive, având ca punct central interesele populației din 
țările în curs de dezvoltare;

4. subliniază importanța transparenței, a supravegherii democratice și a implicării societății 
civile în relațiile cu țările terțe în domeniul energiei;

5. 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 care pot 
avea un impact social și de mediu negativ asupra țărilor în curs de dezvoltare.


