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SUGESTII

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

1. invită Comisia să dezvolte piaţa internă a energiei pe baza unei poziţii privind politica 
energetică împărtăşite de Comisie, Parlamentul European şi statele membre, respectând 
dreptul statelor membre de a pune în aplicare propriul mix energetic, în conformitate cu 
cerinţele UE privind sustenabilitatea, competitivitatea, eficienţa energetică, protecţia 
climei prin utilizarea surselor de energie regenerabile şi, în special, securitatea 
aprovizionării printr-o cooperare consolidată cu ţările învecinate;

2. încurajează statele membre ale UE să facă dovadă de solidaritate atunci când se confruntă 
cu provocările energetice ale secolului 21, insuflând astfel o energie pozitivă acţiunilor 
Uniunii bazate pe articolul 194 din TFUE;

3. subliniază necesitatea de a dezvolta sinergii între strategia energetică a UE şi relaţiile 
externe cu furnizorii de energie strategici cu scopul de a acorda o mai mare importanţă 
securităţii aprovizionării cu energie şi eficienţei energetice în viitoarele acorduri 
comerciale, pentru a garanta accesul UE la materii prime pe termen lung şi posibilităţile 
de dezvoltare în interesul ambelor părţi;

4. consideră că eficienţa energetică ar trebui să fie promovată la nivel internaţional şi să 
devină o prioritate mondială şi că aceasta ar trebui, prin urmare, inclusă în viitoarea 
politică strategică a UE în domeniul energiei şi în politicile de dezvoltare şi comerţ 
internaţional;

5. invită Comisia să sprijine proiectele legate de energia solară, eoliană şi de bioenergie în 
ţările terţe; consideră că furnizarea decentralizată de energie va spori securitatea 
aprovizionării cu energie şi că ar trebui să existe şi o conectare la reţelele supraregionale 
de energie; este de părere că iniţiative precum DESERTEC ar trebui dezvoltate şi 
formulate într-un asemenea mod încât să reflecte interesele UE şi ale ţărilor terţe;

6. invită Comisia să accelereze, prin acorduri comerciale, adoptarea unor norme de siguranţă 
şi eficienţă energetică privind generarea, transmiterea, tranzitul, depozitarea şi 
prelucrarea/rafinarea importurilor şi exporturilor de energie, care să fie compatibile cu 
normele UE, şi să propună, la nivelul OMC, standarde mondiale în vederea stimulării unui 
comerţ deschis şi echitabil cu surse de energie regenerabile şi sigure, precum şi cu noi 
tehnologii energetice inovative;

7. consideră diversificarea surselor de energie, a căilor şi a infrastructurii de aprovizionare cu 
energie, precum şi interconectarea reţelelor de petrol şi de gaze cu reţelele inteligente ca 
fiind cheia garantării securităţii şi a sustenabilităţii pe termen lung în ceea ce priveşte 
aprovizionarea cu energie a UE şi a ţărilor terţe; reaminteşte faptul că aceste orientări 
politice joacă, de asemenea, un rol important în stimularea dezvoltării unor noi tehnologii 
energetice şi a creării de locuri de muncă în UE şi în ţări terţe;
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8. subliniază necesitatea valorificării potenţialului inovator al întreprinderilor şi al serviciilor 
publice din UE în domeniul energiilor şi tehnologiilor regenerabile, inclusiv în domeniul 
tehnologiilor privind eficienţa energetică şi al TIC avansate, pentru a promova, prin 
intermediul acordurilor comerciale, trecerea treptată la o economie cu emisii reduse de 
carbon, garantând astfel noi oportunităţi de a vinde produsele şi know-how-ul UE în acest 
domeniu sau de a transfera acest know-how, dacă este cazul;

9. reiterează importanţa intensificării cercetării europene şi a majorării injecţiilor de capital, 
cum ar fi investiţiile străine directe ale UE, în construirea şi modernizarea infrastructurii 
energetice a UE şi a ţărilor în curs de dezvoltare, în special prin parteneriate public-private 
şi întreprinderi comune sau parteneriate public-publice, dacă este cazul, încurajând astfel 
transferul tehnologic şi promovând diversificarea mixului energetic în ţările respective;

10. invită Comisia să garanteze un grad ridicat de transparenţă a pieţei în cadrul comerţului 
internaţional cu energie; insistă ca abuzul şi manipularea pieţei să fie preîntâmpinate prin 
norme internaţionale;

11. salută decizia guvernului ecuadorian de a renunţa la exploatarea zăcământului de petrol 
Yasuni din pădurea amazoniană în vederea protejării mediului şi de a-şi reduce 
dependenţa de exportul de energie fosilă şi consideră că UE ar trebui să sprijine aceste 
eforturi şi altele similare.
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