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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la angajarea în cooperarea în domeniul politicii energetice cu parteneri din 
afara frontierelor noastre: o abordare strategică pentru asigurarea unei aprovizionări 
cu energie durabile și competitive 
(2011/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind securitatea aprovizionării cu energie și 
cooperarea internațională - „Politica energetică a UE: angajarea în relații cu parteneri din 
afara frontierelor noastre” (COM(2011)0539),

– având în vedere propunerea Comisiei de decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei 
(COM(2011)0540),

– având în vedere concluziile Consiliului din xxxx privind securitatea aprovizionării cu 
energie și cooperarea internațională – „Politica energetică a UE: angajarea în relații cu 
parteneri din afara frontierelor noastre”,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la „Către o nouă strategie 
energetică pentru Europa 2011-2020”1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru afaceri externe, și Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2011),

A. întrucât provocările comune la nivel mondial în materie de energie din prezent necesită 
acțiuni unice, eficiente și echitabile din partea Uniunii Europene la nivel internațional, în 
special prin consolidarea dimensiunii externe a politicii sale energetice, prin creșterea 
diversificării și prin consolidarea securității aprovizionării;

B. întrucât este posibil ca dependența UE de importurile de energie să crească în următoarea 
decadă din cauza epuizării resurselor interne de combustibili fosili, în ciuda importanței 
tot mai mari a surselor regenerabile de energie, a eficienței energetice și a cercetării în 
materie de tehnologii energetice;

C. întrucât în prezent UE, în calitate de economie și societate digitale, este mult mai 
dependentă de aprovizionarea continuă și fiabilă cu energie electrică;

D. întrucât UE devine principalul importator de combustibili fosili ceea ce, pe de o parte, 
demonstrează dependența tot mai mare a UE de importuri și vulnerabilitatea sa în fața 
furnizorilor externi, dar, pe de altă parte, conferă UE o putere considerabilă în calitate de 
principal cumpărător pe piețele mondiale de energie;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0441.
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E. întrucât acțiunile de preluare ostilă întreprinse de entități străine netransparente pe piața 
energiei din UE reprezintă o amenințare care impune o punere în aplicare strictă a 
normelor UE privind concurența în vederea asigurării unei funcționări corespunzătoare a 
pieței interne și prevenirii întreruperii aprovizionării cu gaze și a crizelor viitoare; 

F. întrucât eforturile de a asigura securitatea aprovizionării cu energie exclusiv la nivel 
național s-au dovedit a fi insuficiente și nu protejează interesele pe termen lung ale tuturor 
statelor membre ale UE;

G. întrucât, deși UE a recunoscut în principiu necesitatea dezvoltării infrastructurii energetice 
, investițiile necesare nu sunt încă încurajate;

H. întrucât menținerea modelului de aprovizionare eterogen actual și a dependenței de 
importuri în rândul statelor membre (statele membre din vest: importă mult, dar depind 
puțin de Rusia, statele membre din est: importă relativ puțin, dar depind mult de Rusia) ar 
fi periculoasă, numai o piața europeană a energiei pe deplin integrată, a cărei funcționare 
se bazează pe solidaritate, poate aborda în mod suficient provocările în materie de 
securitate a aprovizionării cu energie;

I. întrucât asigurarea consecvenței și coerenței în relațiile externe ale UE în domeniul 
energetic cu principalele țări producătoare, de tranzit și consumatoare este extrem de 
importantă, iar în negocierile cu furnizorii importanți de energie din țările terțe, 
coordonarea strategică și politică dincolo de nivelul statelor membre este esențială;

Piața internă a energiei – O mai bună coordonare la nivelul UE

1. accentuează nevoia unei coordonări puternice între politicile statelor membre și acțiunile 
comune în domeniul securității energiei, al transparenței și al punerii în aplicare pe deplin 
a normelor privind piața internă a energiei;

2. este de părere că o piață internă europeană a energiei complet funcțională, interconectată 
și integrată este un element esențial pentru o politică europeană externă în domeniul 
energiei de succes și viceversa; astfel politica energetică externă a UE și acordurile 
bilaterale ale statelor membre trebuie să respecte pe deplin legislația UE;

3. subliniază că funcționarea corespunzătoare a pieței interne impune ca energia importată în 
Uniune din țări terțe să fie pe deplin reglementată de normele privind piața internă a 
energiei, prin urmare, cu scopul de a crea un sistem unic de reglementare, UE trebuie să 
depună eforturi pentru a convinge țările exportatoare de energie să respecte normele UE 
privind piața internă a energiei;

4. accentuează faptul că puterea rezultată din integrarea pieței interne a energiei ar trebui să 
fie pe deplin exploatată prin combinarea mijloacelor, a cunoștințelor în domeniu și a 
capacităților de care dispun statele membre și UE; solicită, prin urmare, mai mare 
transparență și implicare a UE în negocierile privind acordurile dintre statele membre și 
țările terțe, deoarece aceste acorduri ar putea avea impact și asupra funcționării pieței 
interne a energiei din UE;

5. este de părere că îmbunătățirea coordonării între statele membre și între statele membre și 
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Comisie ar trebui să le permită statelor membre să beneficieze pe deplin de puterea 
politică și economică a Uniunii; salută, în acest context, propunerea Comisiei de decizie 
de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei;

6. consideră că punerea în aplicare a unei politici energetice externe a UE uniforme și 
coerente necesită o coordonare regulată între statele membre și Comisie; solicită Comisiei 
să efectueze schimburi regulate cu statele membre, în special prin intermediul Grupului 
strategic pentru cooperare internațională în domeniul energiei propus, privind prioritățile 
și activitățile UE și strategia energetică externă a statelor membre atât la nivel politic, cât 
și la nivel de experți;

7. consideră că ar trebui organizate dezbateri regulate privind provocările întâmpinate de 
politica energetică externă a UE pe durata reuniunilor oficiale și neoficiale ale miniștrilor 
energiei în cadrul Consiliului cu participarea Înaltului Reprezentant, a comisarului și a 
serviciilor pertinente ale acestora;

8. este de părere că, în cazul în care un proiect de infrastructură de importanță strategică 
afectează securitatea aprovizionării cu energie pentru întreaga UE, Consiliul ar trebui să 
aibă în vedere acordarea unui mandat de negociere Comisiei pentru desfășurarea 
negocierilor, un astfel de mandat ar trebui avut în vedere, de asemenea, în cazul altor 
acorduri interguvernamentale considerate a avea un impact semnificativ asupra 
obiectivelor generale ale politicii energetice a UE;

9. solicită Comisiei să dezvolte un instrument de partajare a informațiilor pentru colectarea și 
punerea la dispoziție de date relevante privind programele și proiectele energetice din țări 
terțe ale instituțiilor administrative și financiare ale statelor membre și ale UE; în acest 
context, solicită statelor membre să furnizeze Comisiei datele relevante;

10. solicită Comisiei să monitorizeze piețele de energie de la nivel mondial prin centralizarea 
informațiilor și datelor disponibile de la statele membre și de la organizațiile 
internaționale, precum AIE; solicită Comisiei să prezinte, înainte de sfârșitul anului 2012, 
un instrument juridic în acest scop;

Diversificarea – Consolidarea securității aprovizionării cu energie a Europei

11. subliniază că dependența tot mai mare a UE de combustibili fosili importați ar putea avea 
consecințe semnificative asupra independenței procedurii decizionale în alte domenii 
politice și că numai interconectarea, interdependența și solidaritatea în rândul statelor 
membre pot contrabalansa acest fenomen nefavorabil;

12. accentuează faptul că acțiunile de diversificare a furnizorilor, a rutelor și a surselor de 
aprovizionare cu energie a UE ar trebui accelerate, în special cele care au ca scop crearea 
de noi coridoare de transport (coridorul estic, coridorul sudic și bazinul mediteraneean), 
prin crearea unei concurențe reale între sursele de aprovizionare cu gaze majorând cota 
UE de GNL și ajungând la noi furnizori îndepărtați (Australia, Canada, Statele Unite, 
America Latină, Africa Subsahariană, Asia Centrală etc.), îmbunătățind interconectarea 
rețelelor energetice și finalizând racordarea infrastructurii electrice și de gaz 
euromediteraneene, în același timp modernizând și îmbunătățind parcul actual de centrale 
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electrice și pe gaze, precum și infrastructura (rețelele și conductele);

13. consideră că, odată cu răspândirea noilor tehnologii energetice neconvenționale (nisipurile 
bituminoase și gazele de șist din Canada, Statele Unite, Australia, Qatar, Brazilia, 
Argentina, explorarea energetică a regiunii arctice, exploatările suplimentare din Irak, 
Venezuela și țările africane), noi actori, parteneri și regiuni apar ca posibili furnizori în 
viitor, iar UE trebuie, de asemenea, să își concentreze eforturile pentru a beneficia pe 
deplin de aceste noi situații și să încheie noi parteneriate în domeniul energiei în vederea 
diversificării furnizorilor săi;

Durabilitatea – Consolidarea parteneriatelor cu țările furnizoare

14. este de părere că o tot mai mare concentrare a rezervelor de combustibili fosili în țări care 
sunt în mare parte instabile și nedemocratice face ca UE să fie vulnerabilă și subminează 
profund elaborarea unei politici energetice europene comune care să fie credibilă, 
eficientă și consecventă;

15. accentuează nevoia de extindere a legăturilor prin construirea de noi linii de 
interconexiune între rețeaua energetică europeană și țările vecine (Balcanii de Vest, țările 
vecine din est și țările din zona Mării Caspice), precum și prin crearea unui domeniu de 
reglementare mai vast, evitând, în același timp, construirea de centrale electrice cu costuri 
mici, dar generatoare de cantități mari de emisii de CO2, în apropierea frontierelor UE;

16. accentuează faptul că în cadrul dialogului dintre UE și Rusia în domeniul energiei, unde 
UE ar trebui să aibă o poziție comună și ar trebui luată în considerare situația specifică și 
de dependență a statelor membre din Europa Centrală și de Est, deoarece dependența lor 
energetică poate fi rezolvată numai prin conectarea întregii infrastructuri energetice a UE 
și prin aplicarea pe deplin a normelor privind piața internă a energiei;

17. reamintește că țările membre ale Spațiului Economic European fac deja parte din piața 
internă a UE, iar cooperarea lor este esențială în vederea atingerii obiectivelor în materie 
de energie pentru 2020; salută inițiativele actuale de intensificare a cooperării cu Elveția, 
care ar trebui să aibă, de asemenea, ca scop integrarea sa în piața internă a energiei din 
UE;

18. consideră că politica energetică externă a UE ar trebui să promoveze și să se întemeieze pe 
principiile solidarității, transparenței, subsidiarității, durabilității și cooperării, precum și 
pe reciprocitate, pe o abordare a pieței bazată pe norme și pe coordonarea dintre UE, 
statele sale membre și țările partenere;

19. consideră că, deși se cooperează în ceea ce privește exploatarea, comerțul și tranzitul de 
produse energetice către UE este, de asemenea, necesară intensificarea cooperării în ceea 
ce privește siguranța și securitatea tehnologiilor energetice, partajarea de date privind 
transferul de know-how, promovarea eficienței energetice și a economiei de energie, 
precum și sursele de energie nepoluante și regenerabile, în special cu țările al căror 
consum de energie crește rapid;

20. în vederea promovării la nivel mondial a producției de energie sigure, eficace și ecologice, 
susține consolidarea și promovarea radioprotecției, a garanțiilor, a normelor de siguranță 
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nucleară, a cerințelor riguroase pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore, a 
siguranței transportului maritim de petrol brut și de produse petroliere, precum și a 
cooperării privind noile tehnologii și cercetarea, dezvoltarea și inovarea și a colaborării la 
standarde internaționale;

21. recunoaște că sporirea cunoștințelor în domeniu în cadrul UE, pe baza experienței 
acumulate în proiectarea și în punerea în aplicare a sistemului de comercializare a cotelor 
de emisii (ETS), ar putea fi de ajutor țărilor terțe și îndeamnă Comisia să furnizeze 
asistență și sprijin țărilor terțe pentru elaborarea și dezvoltarea propriilor ETS, în vederea 
conectării unor astfel de sisteme la cel al UE;

22. consideră că UE ar trebui să colaboreze îndeaproape cu exportatorii importanți de 
biocombustibili din țări terțe pentru a garanta că aceste alternative de energie nepoluantă, 
care pot contribui la diversificarea aprovizionării, pot fi cu adevărat durabile și că 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor cu consecințe negative poate fi evitată;

23. solicită Comisiei să elaboreze foi de parcurs comune în domeniul energiei, nu doar cu 
furnizorii principali de energie, precum Rusia, ci și cu partenerii principali, care întâmpină 
provocări similare și împărtășesc valori similare, precum SUA, Canada, Australia și 
Japonia, în special cu scopul de a promova cooperarea în domeniul tehnologiei, al 
cercetării și al industriei și de a stabili standarde comune privind tehnologiile din 
domeniul surselor regenerabile de energie, eficiența energetică, vehiculele electrice, 
tehnologiile energetice noi și neconvenționale, siguranța operațiunilor de foraj din larg, 
precum și siguranța nucleară;

24. salută, în acest context, angajamentul recent al Consiliului Economic Transatlantic și al 
Consiliului pentru energie UE-SUA de a stimula cooperarea privind securitatea energiei, 
standardele pentru rețelele inteligente, tehnologia în domeniul hidrogenului și al pilelor de 
combustie, sursele regenerabile de energie și alte tehnologii nepoluante de generare a 
energiei , eficiența energetică și politicile eficiente de facilitare a comerțului și de 
introducere pe piață a tehnologiilor nepoluante în domeniul energiei;

25. salută „Parteneriatul UE-regiunea sud-mediteraneană în domeniul energiei” propus; 
consideră că acesta ar trebui să se axeze pe potențialul extraordinar de energie 
regenerabilă (solară) al acestei regiuni și consideră că un astfel de parteneriat ar trebui să 
pună în aplicare măsurile necesare care să ajute la asigurarea implementării acordurilor de 
reglementare, a investițiilor și a infrastructurii necesare, ceea ce este esențial în creșterea 
diversificării aprovizionării cu energie cu emisii scăzute de carbon;

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În ultimele decenii, energia a devenit o „armă” puternică a politicii externe. Raportoarea 
este de părere că, având în vedere importanța energiei pentru viața noastră de zi cu zi, 
aceasta ar trebui să fie în principal un bun de larg consum și nu ar trebui utilizată ca un 
instrument de politică externă. În același timp, este important ca Uniunea Europeană să ia 
în considerare toate aspectele care privesc securitatea aprovizionării noastre.

Europa este un cumpărător foarte important de energie pe piețele mondiale de energie: 
Deși acest lucru poate fi văzut ca un punct slab, poate fi și unul dintre punctele noastre 
forte: suntem cel mai mare importator, iar, dacă am utiliza acest lucru în mod coordonat la 
nivelul UE și am avea o poziție fermă și comună în negocierile cu țările terțe, am putea 
avea aproape mereu o poziție bună de negociere în care ne-am putea exercita prerogativele 
noastre de actor puternic al pieței din punctul de vedere al cererii. Prin urmare, raportorul 
consideră că, atunci când definim politica energetică europeană, ar trebui să ne axăm pe 
descoperirea unei abordări comune în tratativele noastre, pe extinderea sferei noastre de 
influență în afara frontierelor Europei, în special în domeniul normelor privind piața 
energiei. Este nevoie în mod clar de o piață internă care funcționează bine și care poate 
crea o concurență mai mare în rândul partenerilor noștri externi, iar noi ar trebui să 
promovăm convergența în materie de reglementare cu vecinii noștri.

Raportoarea consideră că asigurarea unui acces fiabil și competitiv din punct de vedere al 
costului la aprovizionarea mondială cu energie este fundamentală pentru susținerea 
competitivității Europei și a securității în lumina obiectivelor politicilor actuale ale UE 
stabilite în pachetul 20-20-20 și a angajamentului pe termen lung de a reduce emisiile de 
dioxid de carbon ale economiei noastre până în 2050. Numai o abordare coerentă și 
coordonată din partea statelor membre, a Comisiei și a Consiliului va permite o 
promovare eficace pe plan extern a obiectivelor UE în domeniul energiei și va avea ca 
rezultat o poziție de negociere îmbunătățită în raport cu țări terțe.

În opinia raportorului, cercetarea, dezvoltarea și inovarea (R&D&I) sunt extrem de 
importante. În cadrul UE, centralizarea eforturilor noastre în domeniul cercetării poate 
avea ca rezultat activități de cercetare de calitate care sunt mai eficiente, mai rentabile și 
mai dinamice decât dacă ar fi realizate în mod individual de către fiecare stat membru. În 
mod similar, ar trebui să încercăm să continuăm cooperarea în domeniul R&D&I cu țări 
terțe, în vederea maximizării acestor avantaje la nivel internațional.

În cele din urmă, UE poate și ar trebui să se bazeze pe domeniile prioritare existente ale 
implicării în politicile energetice externe, în vederea sporirii consecvenței și a coordonării 
între Comisie, Consiliu, statele membre și industrie. Aceste domenii includ chestiunea 
infrastructurilor energetice de mari dimensiuni, dialogurile strategice și parteneriatele din 
cadrul forumurilor internaționale: dialogul dintre UE și Rusia, Carta Energiei, procesul 
Comunității Energiei și relațiile cu alte organisme internaționale preocupate de energie și 
climă.


