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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că politica UE privind energia din surse regenerabile a adus beneficii 
economiei UE și a contribuit la crearea a peste 500 000 de locuri de muncă în interiorul 
acesteia1; încurajează Comisia să continue să urmeze o abordare atât ambițioasă, cât și 
structurată și inovatoare cu privire la sursele regenerabile de energie, care să includă 
mecanisme de sprijin care să fie finanțate în mod durabil și să fie adaptabile și 
corespunzătoare maturității tehnologiilor, măsuri de impulsionare a inovației tehnologice, 
integrarea surselor regenerabile pe piața energiei și în cadrul mixului energetic, 
capacitatea de transport necesară și identificarea de noi domenii strategice; subliniază că 
această strategie ar trebui să încurajeze, de asemenea, facilitarea schimburilor comerciale 
în scopul sprijinirii eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare în acest domeniu 
specific și pentru a permite utilizarea surselor regenerabile ca bunuri comerciale;

2. subliniază că sprijinul acordat de UE dezvoltării surselor de energie regenerabile ar trebui 
să se înscrie în cadrul unei politici industriale comune ambițioase, care să includă toate 
aspectele de la cercetare și dezvoltare până la finanțare, având în vedere că este necesar să 
se consolideze rolul de lider al UE în acest domeniu;

3. constată că poziția de lider a UE în tehnologiile din domeniul energiei din surse 
regenerabile se erodează, printre altele datorită folosirii unor practici comerciale 
inechitabile de către anumite economii emergente; prin urmare, îndeamnă Comisia să 
folosească în mod strategic, rapid și eficient instrumentele de protecție comercială și 
mecanismul OMC de soluționare a litigiilor pentru a contracara aceste practici ilegale, în 
strânsă colaborare cu întreprinderile afectate de acestea;

4. îndeamnă, de asemenea, Comisia să monitorizeze în mod activ utilizarea nejustificată a 
barierelor netarifare, a subvențiilor și a măsurilor de dumping de către partenerii 
comerciali ai UE în acest domeniu; 

5. reamintește sprijinul Comisiei pentru dimensiunea locală a producției de energie din surse 
regenerabile; este de acord cu Comisia că producția descentralizată de energie oferă multe 
beneficii, inclusiv utilizarea surselor locale de energie, sprijinind în același timp 
dezvoltarea și coeziunea comunităților prin furnizarea de surse de venit și crearea unor 
locuri de muncă la nivel local, reducând dependența anumitor regiuni ale Uniunii 
Europene de furnizorii de energie din țări terțe; subliniază că, pentru ca energia din surse 
regenerabile să își realizeze întregul potențial, este important să se furnizeze stimulente 
pentru folosirea de resurse locale în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de 
vedere economic, achizițiile publice urmând să joace, atunci când este necesar, un rol 
important în acest context;

6. subliniază că comerțul joacă un rol important pentru a asigura producerea și finanțarea 

                                               
1 Eurostat, 2010
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sustenabilă a energiei din surse regenerabile; reamintește că bioenergia și agrocarburanții 
importați ar trebui să respecte criteriile de sustenabilitate ale UE și că acestea trebuie 
definite în mod clar; în acest scop, încurajează Comisia să introducă utilizarea indirectă a 
terenurilor drept criteriu suplimentar; recomandă ca acordurile comerciale să prevadă 
dispoziții care să abordeze problemele legate de despădurire și de degradarea pădurilor și 
să încurajeze buna gestionare a terenurilor și a apelor; încurajează Comisia să negocieze în 
continuare cu țările terțe relevante acordurile de parteneriat voluntar pentru combaterea 
exploatării forestiere ilegale;

7. reamintește că deficitul comercial al UE cauzat de importurile de combustibili fosili 
urmează să crească în următorii ani și că dependența de importurile de combustibili fosili 
presupune riscuri politice, economice și de mediu din ce în ce mai mari; în acest sens, 
subliniază rolul pe care îl joacă sursele de energie regenerabile interne în ceea ce privește 
securitatea aprovizionării și restabilirea unei balanțe comerciale pozitive cu țările 
exportatoare de petrol și de gaze naturale și, de aceea, subliniază că aceste surse ar trebui 
să joace un rol mai important în asigurarea securității energetice a UE;

8. salută pilonul privind cooperarea internațională; recunoaște potențialul țărilor vecine și, în
special, al țărilor sud-mediteraneene în ceea ce privește producția de energie din surse 
regenerabile; consideră că acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare 
(DCFTA) propuse de UE ar putea fi o modalitate utilă de a integra țările din această 
regiune pe piața europeană a energiei și de a investi în progresul tehnologic al acestora 
într-un mod benefic pentru sustenabilitatea economiilor acestor țări, pe baza unei 
cooperări reale;

9. afirmă că statele membre, în colaborare cu Comisia, trebuie să utilizeze acordurile 
comerciale și acordurile din domeniul energetic încheiate cu țări care nu sunt membre ale 
UE pentru a consolida obiectivele politicii europene privind dezvoltarea energiei din surse 
regenerabile;

10. consideră că mecanismele de cooperare și schimburile comerciale cu țările terțe ar trebui 
examinate pentru a eficientiza utilizarea potențialului surselor regenerabile de energie, 
precum și că acest lucru va presupune o evaluare a cerințelor privind infrastructura 
necesară pentru funcționarea sigură și eficientă a sistemelor naționale de energie electrică, 
precum și o analiză a costurilor pentru țările de tranzit;

11. afirmă că obiectivul privind cooperarea mai strânsă în domeniul energiei, atât în cadrul 
UE, cât și cu țările vecine, trebuie însoțit de dezvoltarea infrastructurii energetice 
necesare;

12. subliniază că un comerț echitabil și liber poate contribui la o adoptare mai rapidă și la 
costuri mai reduse a surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor eficiente din punct 
de vedere energetic;

13. invită Comisia să ia act de Acordul OMC privind tehnologia informației și să analizeze 
posibilitățile de inițiere a unui acord de liber schimb în domeniul tehnologiei ecologice, 
acord care să pună bazele unor schimburi comerciale cu produse ale tehnologiei ecologice 
fără bariere tarifare;
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14. reamintește acordul G20 de a elimina treptat subvențiile pentru carburanții fosili; solicită 
Comisiei să facă cât de curând propuneri privind un calendar pentru eliminarea treptată a 
tuturor subvențiilor pentru combustibilii fosili acordate de instituții precum agențiile de 
credit la export, care primesc ajutor public de la UE sau de la statele membre;

15. încurajează Comisia să depună în continuare eforturi pentru a ajunge la un acord cu 
privire la un protocol post-Kyoto care va stabili condiții echitabile de concurență la nivel 
internațional pentru industria prelucrătoare europeană;

16. solicită instituțiilor UE și autorităților statelor membre să ia în considerare efectele 
negative ale unei dezindustrializări suplimentare a UE și ale relocării în țări terțe a 
producției cu emisii mari de CO2 la elaborarea actelor legislative viitoare privind, în 
special, reducerea emisiilor de CO2 în UE.
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