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SUGESTII

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

A. întrucât schimbările climatice reprezintă un fenomen global, iar consecinţele lor sunt 
repartizate în mod inegal între regiunile lumii; întrucât chiar şi aspectele socio-
economice, costurile şi beneficiile vor varia atât în ţările în curs de dezvoltare, cât şi în 
ţările mai dezvoltate; întrucât răspunsurile la schimbările climatice trebuie, prin urmare, 
să cuprindă atât măsuri de adaptare, cât şi strategii de asigurare a unei traiectorii eficiente 
spre dezvoltarea durabilă, prin planuri de acţiune clare şi exhaustive în toate sectoarele 
afectate; 

B. întrucât atenuarea cauzelor schimbărilor climatice, pe de o parte, şi măsurile de adaptare 
menite să reducă impactul acestora, pe de altă parte, nu pot fi întotdeauna separate; 
întrucât recentele iniţiative legislative ale UE cu privire la etichetarea anvelopelor, 
etichetarea energetică şi performanţa energetică a clădirilor din cadrul pachetului privind 
eficienţa energetică joacă un rol important în reducerea emisiilor de CO2 şi trebuie, de 
asemenea, să fie integrate în viitoarele intervenţii cu privire la modelele energetice la 
nivelul UE;  

C. întrucât schimbările climatice vor influenţa în mod inevitabil atât cererea, cât şi oferta de 
energie; întrucât condiţiile meteorologice precum căderile masive de ploaie, creşterea 
temperaturilor, valurile de căldură, furtunile violente, inundaţiile şi incendiile pot provoca 
întreruperi importante în infrastructura de aprovizionare cu energie, precum şi daune ale 
acesteia, afectând astfel în mod direct producţia şi transportul de energie şi distribuţia 
către utilizatorii finali;

D. întrucât diversificarea surselor de energie, precum şi a furnizorilor de energie, constituie 
un instrument important de garantare a unui acces egal la un volum suficient de energie, 
respectând în acelaşi timp obiectivele UE de îmbunătăţire a utilizării energiei din surse 
regenerabile şi de reducere a emisiilor de CO2;

E. întrucât la aplicarea şi modificarea legislaţiei, politicilor şi programelor existente şi 
viitoare Comisia şi statele membre ar trebui să includă măsuri de adaptare,

1. recunoaşte faptul că fenomenele climatice extreme, alături de creşterea preconizată a 
nivelului mării şi creşterea variaţiilor precipitaţiilor impun adoptarea unor măsuri de 
adaptare chiar şi în cazul sistemelor de infrastructură existente, ceea ce va duce la costuri 
ridicate, dar totuşi accesibile deoarece, pe termen mediu şi lung, acestea sunt mai scăzute 
decât costurile generate în cazul în care nu s-ar lua nicio măsură; invită Comisia şi statele 
membre să prezinte, într-un plan de acţiune naţional special, informaţii cu privire la 
aceste costuri şi la repartiţia lor;  

2. ia act de faptul că, pentru a preveni producerea unor catastrofe, este necesară adoptarea, 
în toate sectoarele industriale, de noi măsuri, cum ar fi sporirea controalelor în materie de 
securitate, de utilizare a energiei sau de producţie a energiei, care extind standardele 
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armonizate existente pentru construcţie, precum Eurocodurile pentru aprobarea utilizării 
clădirilor, inclusiv a clădirilor industriale, care trebuie să respecte Directiva 85/337/CEE, 
astfel cum a fost modificată de Directiva 97/11/CE, şi Directiva 2001/42/CE cu privire la 
evaluarea impactului asupra mediului (EIA) şi evaluarea strategică de mediu (SEA);

3. subliniază faptul că măsurile privind oferta de energie şi accesul la energie trebuie 
definite într-un cadru de solidaritate a statelor membre şi că UE ar trebui să contribuie la 
o reorientare strategică globală către eficienţa energetică şi să asigure surse regenerabile 
în conformitate cu calendarul stabilit în Directiva 2009/28/CE; invită statele membre să 
îşi prezinte, până la 30 iunie 2010, planurile de acţiune naţionale în conformitate cu 
modelele şi parametrii stabiliţi de către UE;   

4. subliniază că UE şi statele membre ar trebui să clarifice suma contribuţiei lor financiare 
la cooperarea tehnologică cu partenerii, în vederea creşterii investiţiilor private şi publice 
deopotrivă, în special în ceea ce priveşte viitorul plan naţional de acţiune în domeniul 
eficienţei energetice şi viitorul plan naţional de acţiune în domeniul surselor regenerabile 
de energie, şi salută Comunicarea Comisiei prin care se promite mărirea semnificativă a 
fondurilor pentru cercetare în domeniul energiei, în scopul dezvoltării unei economii 
energetice durabile;

5. recunoaşte că schimbările climatice actuale au un impact substanţial asupra dezvoltării 
economice şi ar putea să provoace o perturbare importantă a activităţilor economice şi 
sociale; consideră că măsurile de adaptare economică, inclusiv trecerea la o producţie 
industrială mai durabilă, necesită în acelaşi timp alocarea unor fonduri suficiente pentru 
măsurile de adaptare şi atenuare şi că aceste măsuri nu trebuie să se limiteze la utilizarea 
veniturilor din sistemul ETS, ci necesită mijloace de finanţare inovatoare din surse 
publice şi private deopotrivă; 

6. consideră că şi în ceea ce priveşte deciziile de adaptare impactul  asupra unui sector are 
deseori implicaţii pentru alte sectoare şi solicită, prin urmare, Comisiei să ţină seama de 
aceste interacţiuni în punerea în aplicare a măsurilor de adaptare;

7. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea creşterii fondurilor publice destinate cooperării 
internaţionale în cadrul celui de-al 8-lea program-cadru (PC8) cu 

a. ţările dezvoltate, în vederea unei mai mari răspândiri a tehnologiilor regenerabile şi

b. ţările în curs de dezvoltare, pentru le sprijini în lupta împotriva schimbărilor 
climatice care le afectează cele mai vulnerabile regiuni; 

8. subliniază că trebuie sporite resursele financiare necesare pentru cercetare şi dezvoltare în 
domeniul schimbărilor climatice şi că este necesară elaborarea de către Comisie, 
împreună cu statele membre, a unei iniţiative privind crearea unui sistem mondial comun 
şi integrat de informaţii referitoare la mediu, pentru a creşte disponibilitatea datelor cu 
privire la schimbările din mediu, trebuind luate în considerare şi alte măsuri, precum 
intensificarea considerabilă a finanţării destinate măsurilor de atenuare şi adaptare legate 
de proiectele şi programele de cercetare şi dezvoltare;

9. subliniază, în acest context, importanţa deosebită a iniţiativelor întreprinse la nivel local 
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în vederea participării active la lupta împotriva schimbărilor climatice şi subliniază rolul 
important al schimburilor de informaţii cu privire la bunele practici şi al campaniilor de 
informare corespunzătoare, corelate cu iniţiativele mai ample întreprinse de autorităţile 
naţionale şi de UE.


