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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. reamintește că, pentru a face față provocărilor de la nivel mondial în domeniul energetic și 
a-și implementa obiectivele în materie de energie și schimbări climatice, UE trebuie, de 
asemenea, să adopte o acțiune comună pe plan internațional;

2. reiterează faptul că energia constituie o nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, asupra 
faptului că strategia UE pentru securitate energetică ar trebui să garanteze un acces 
universal la un preț accesibil la energie și să consolideze controlul public și reglementarea; 

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin capitole privind energia incluse în acordurile 
comerciale ale UE, constituie instrumente esențiale; consideră că reducerea dependenței 
de importurile energetice este de o importanță crucială;

4. solicită statelor membre să-și intensifice cooperarea privind mecanismul de schimb de 
informații în ce privește acordurile interguvernamentale cu țări terțe în domeniul energiei, 
pentru a mări transparența și a-și comasa puterea de negociere față de țările terțe;

5. subliniază că strategia de securitate energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile dintre țări și 
ineficiențele pieței constituind doi factori care contracarează beneficiile comerțului; 
subliniază necesitatea promovării structurilor guvernanței globale democratice pentru 
energie și materii prime;

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele mai vulnerabile țări să își diversifice sursele și 
rutele de aprovizionare, inclusiv fluxurile inversate, punând accentul pe sursele 
regenerabile de energie și pe instalațiile de stocare aferente, în vederea creșterii eficienței 
energetice la nivel mondial și ar trebui să contribuie la eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

7. consideră că oportunitățile de export în domeniul tehnologiilor energetice curate, sigure și 
eficiente ale întreprinderilor private și publice ale UE sunt deosebit de importante, în 
special în lumina creșterii cererii de energie la nivel mondial; solicită reduceri tarifare 
semnificative pentru aceste tehnologii în cadrul inițiativei privind produsele ecologice.


