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SUGESTII

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

1. Salută concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles (8-9 martie 2007), 
care prevăd clar că „provocările legate de schimbările climatice trebuie abordate în mod 
eficient şi de urgenţă”;

2. Subliniază că producţia şi utilizarea de energie reprezintă principalele surse ale emisiei de 
gaze cu efect de seră, precum şi faptul că o abordare integrată a mediului şi energiei este 
necesară pentru realizarea obiectivelor unei politici durabile privind energia în Europa, şi 
anume:
- urmărirea obiectivelor de mediu şi combaterea schimbărilor climatice, astfel cum 

Parlamentul a subliniat deja în rezoluţia sa din 14 februarie 20071; 
- sporirea siguranţei furnizării de energie şi stoparea majorării preţului energiei;
- promovarea cooperării dintre economiile europene şi ale ţărilor învecinate; 

3. Reaminteşte importanţa unei abordări integrate, care reprezintă elementul cheie pentru 
asigurarea coerenţei dintre aspectele interne şi externe ale politicii privind energia, şi 
dintre politica privind energia şi alte politici aferente;

4. Reaminteşte necesitatea realizării unei pieţe interne cu un grad mai ridicat de integrare şi 
interconexiune pentru gaze şi electricitate, necesară unei politici externe europene privind 
energia eficiente şi comune; 

5. Invită statele membre să promoveze o majorare substanţială a eficienţei energiei şi 
expansiunea surselor regenerabile de energie, ca cea mai eficientă politică;

6. Invită Uniunea Europeană să iniţieze o acţiune internaţională comună de reducere a 
majorării nedurabile a cererii de energie şi să realizeze tranziţia către o economie bazată 
pe cantităţi reduse de carbon; această acţiune va contribui la următoarele obiective:
- stabilirea unor obiective cuantificate deosebit de ambiţioase în fiecare sector relevant, 

referitor la eficienţa energiei, energia regenerabilă şi utilizarea carburanţilor biologici, 
care ar permite UE să deţină un loc principal în combaterea schimbărilor climatice şi 
să devină lider mondial în dezvoltarea tehnologiilor de vârf care nu dăunează
mediului, în ceea ce priveşte energia;

- susţinerea dezvoltării şi utilizării energiilor regenerabile (eoliene, solare, biologice, 
hidrologice, geotermale) în UE şi în terţe state, fapt care ar asigura un transfer corect 
de tehnologii, aducător de beneficii în ceea ce priveşte poziţia de top pe pieţele 
internaţionale în curs de dezvoltare;

7. Solicită UE să realizeze un dialog special cu ţările în curs de dezvoltare privind aspecte 
legate de energie şi să utilizeze instrumentele Comunităţii (cum ar fi recent adoptatul Fond 
global pentru eficienţa energiei şi energia regenerabilă) pentru identificarea unor resurse 
financiare suplimentare de perfecţionare a energiilor regenerabile descentralizate, a 

  
1  Texte Adoptate, P6_TA(2007)0038.
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accesibilităţii şi durabilităţii energiei în acele regiuni, precum şi infrastructurii energetice 
de interes comun.


