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SUGESTII

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

1. Subliniază faptul că vulnerabilitatea societăţii şi economiei de azi creşte datorită unor 
factori cum ar fi schimbările de mediu, dependenţa de carburanţii fosili şi creşterea 
costurilor energiei;

2. Evidenţiază în continuare potenţialul pe care îl are sectorul energiei regenerabile de a 
reduce emisiile şi poluarea cu gaze cu efect de seră, de a folosi surse de energie 
nepoluante şi de a realiza obiectivele stabilite la Lisabona;

3. Salută concluzia Consiliului European din luna martie 2006 cu privire la energiile 
regenerabile, dar este convinsă că obiectivul de 20% pentru energii regenerabile până în 
anul 2020 ar putea fi mai ambiţios;

4. Este îngrijorată în legătură cu absenţa unor obiective impuse prin lege cu privire la 
energia regenerabilă în general şi cea din domeniul de încălzire şi răcire precum şi 
legislaţia relativ redusă în ceea ce priveşte utilizarea energiilor regenerabile în domeniul 
transporturilor la nivelul UE;

5. Subliniază importanţa schimbării modalităţii de consum pentru a folosi energia într-un 
mod mai înţelept şi pentru a economisi energie ori de câte ori este posibil;

6. Reaminteşte faptul că, în ceea ce priveşte biocarburanţii, ar trebui căutat un echilibru între 
alimentaţie şi producerea de energie;

7. Subliniază necesitatea investiţiei considerabile în sectorul C-D în vederea intensificării 
capacităţilor inovatoare ale UE în domeniul energiei regenerabile, luând în considerare 
platformele tehnologice existente;

8. Subliniază faptul că, pentru a avea o promovare mai eficientă a energiei regenerabile, 
trebuie depăşite problemele de piaţă existente; din acest motiv, solicită Comisiei şi 
statelor membre să participe la crearea unui mediu de piaţă favorabil;

9. Solicită statelor membre şi Comisiei să îmbunătăţească cooperarea cu autorităţile 
regionale şi locale pentru a spori promovarea surselor de energie regenerabilă, însă 
admite faptul că trebuie să se bazeze pe subsidiaritate maximă şi consideră că orice 
acţiune în acest sens trebuie să ia în considerare condiţiile geografice, climatice şi 
economice relevante;

10. Solicită Comisiei să pună la dispoziţie Certificatele verzi pentru producătorii de gaz de 
sinteză şi hidrogen, similare celor pentru producătorii din sectorul de electricitate;

11. Solicită Comisiei şi statelor membre să se dedice mai mult conversiei de biomasă în gaz, 
de vreme de biomasa ar putea fi materia primă de producere a carburanţilor lichizi 
sintetici (DGL) pentru folosirea lor de către vehicule.
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