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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. salută o politică energetică externă comună a UE care vizează asigurarea unei 
aprovizionări cu energie sigure, durabile şi competitive pentru întreprinderi şi cetăţeni şi 
reducerea dependenţei anumitor regiuni din UE de furnizorii de energie din ţări terţe, 
precum şi crearea unei economii a energiei bazate pe o eficienţă energetică ridicată şi pe 
trecerea cât mai rapidă la energii nepoluante din surse regenerabile; invită Comisia să se 
asigure că politica sa energetică şi acţiunile de cooperare din acest domeniu corespund 
conceptului de politică comună a UE descris în Foaia de parcurs pentru 2050;

2. solicită sinergii mai mari între politica energetică şi cea comercială a UE, în conformitate 
cu Strategia Europa 2020; subliniază necesitatea de a promova structuri de guvernanţă 
mondială pentru materiile prime în vederea reducerii tensiunilor internaţionale din acest 
domeniu şi apreciază, în acest sens, exemplul Forumului internaţional al energiei; este de 
părere că încheierea de contracte pe termen lung cu partenerii noştri comerciali strategici 
pentru aprovizionarea cu energie şi cu materii prime la preţuri corecte este una dintre 
priorităţile principale; prin urmare, invită UE să adopte o strategie coerentă în ceea ce 
priveşte încheierea de contracte cu aceşti parteneri pentru aprovizionarea cu energie;

3. salută crearea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile din 
domeniul energiei dintre statele membre şi ţări terţe cu scopul de asigura coerenţa 
acţiunilor externe din domeniu şi de a creşte transparenţa importurilor de energie în UE; 
constată că numeroase acorduri din domeniul energiei conţin o componentă de investiţii şi 
consideră că, din acest motiv, Comisia ar trebui să se asigure că există o coerenţă între 
acordurile respective şi acordurile de investiţii şi că viitoarea politică în materie de 
investiţii ţine seama de competenţele şi recomandările Parlamentului European; subliniază 
faptul că Comisia trebuie să joace un rol activ şi de promovare în coordonarea acordurilor 
interguvernamentale pentru a garanta punerea în aplicare a tuturor cerinţelor formulate; 
înainte de semnarea acordurilor din domeniul energiei, statele membre transmit Comisiei 
spre aprobare aceste acorduri interguvernamentale negociate, iar Comisia se asigură că 
acordurile sunt compatibile cu dreptul Uniunii şi, în special, cu regimul comercial şi de 
investiţii şi cu regulile pieţei unice a energiei, precum şi cu obiectivele energetice şi 
climatice pe termen lung ale Uniunii;

4. îndeamnă Comisia să promoveze în cadrul tuturor relaţiilor comerciale, inclusiv în cadrul 
OMC, adoptarea principiilor Iniţiativei privind transparenţa în industriile extractive şi a 
standardelor internaţionale cu privire la guvernanţa pieţelor energetice, inclusiv eliminarea 
treptată, însoţită de obiective cantitative, a subvenţiilor pentru combustibilii fosili;

5. subliniază nevoia ca CET să încurajeze cooperarea privind regimurile de reglementare, 
cercetarea în domeniul energiei durabile şi eficienţa energetică, cercetarea în materie de 
fuziune şi siguranţa nucleară, printre alte probleme, şi solicită să fie organizate dialoguri 
regulate în domeniul energiei cu Rusia şi cu alţi parteneri în vederea dezvoltării şi a unei 
aplicări mai bune a regulilor internaţionale pentru generarea, transmiterea, tranzitul, 



PE478.668v02-00 4/5 AD\897349RO.doc

RO

stocarea şi prelucrarea de energie în condiţii de siguranţă, securitate şi eficienţă, precum şi 
pentru comerţul bilateral cu tehnologii şi produse energetice noi precum biocombustibilii;

6. reaminteşte faptul că UE s-a angajat să îşi reducă cu 20% emisiile de gaze cu efect de seră 
până în 2020 şi că pentru realizarea acestui obiectiv este esenţială o creştere a eficienţei 
energetice în cooperare cu partenerii noştri din afara UE; consideră că creşterea eficienţei 
energetice reprezintă o sursă de creştere economică şi contribuie la crearea de locuri de 
muncă; prin urmare, solicită Comisiei să încurajeze cercetarea şi dezvoltarea şi inovarea în 
domeniul energiilor din surse regenerabile şi al tehnologiilor pentru eficienţa energetică şi 
să promoveze utilizarea raţională a energiei; subliniază faptul că Comisia trebuie să 
încurajeze cooperarea şi parteneriatele strategice cu ţările în tranziţie către o economie 
durabilă în domeniul inovaţiei şi al cercetării şi dezvoltării, al eficienţei energetice şi al 
economiei de energie, al utilizării tehnologiilor legate de energia din surse regenerabile, 
precum şi al stocării energiei, al reţelelor inteligente şi al echilibrării sistemelor 
energetice; de asemenea, consideră că Comisia trebuie să negocieze accesul pe piaţă 
pentru produsele şi serviciile europene conexe, promovând totodată o trecere graduală la o 
economie durabilă cu emisii scăzute de carbon prin acorduri comerciale încheiate, de 
exemplu, cu furnizori de energie electrică produsă din surse regenerabile cu cât mai puţine 
emisii de gaze cu efect de seră posibil;

7. ţinând seama de obiectivul de dezvoltare a mileniului referitor la asigurarea accesului 
universal la energie, reafirmă importanţa creşterii investiţiilor străine directe ale UE în 
construirea şi modernizarea infrastructurii energetice şi în eficienţa energetică în ţările în 
curs de dezvoltare prin capacitatea de producţie de energie din surse regenerabile, precum 
şi importanţa sprijinului pentru crearea unor cadre legislative adecvate care să contribuie 
la diversificarea mixului lor energetic, consolidând totodată protecţia investiţiilor 
europene în aceste sectoare prin mijloacele legale adecvate; 

8. solicită Comisiei să susţină crearea unui sistem european general de indexare a gazului, pe 
baza preţurilor pieţei, astfel încât să permită tuturor societăţilor de comercializare a 
gazului din UE să încheie tranzacţii cu furnizorii externi de gaz într-un mod mai corect şi 
mai previzibil, independent de preţurile la petrol, şi să stimuleze în şi mai mare măsură 
concurenţa pe piaţa internă a gazului din UE.
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