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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:

A. întrucât înainte de mijlocul secolului XXI Uniunea Europeană va cunoaşte o transformare 
radicală a modului în care se raportează la tipurile de energie, la disponibilitatea şi la 
modul de utilizare a acestora şi întrucât, dacă UE doreşte realizarea acestei transformări la 
un preţ acceptabil pentru societate, se impune realizarea unor eforturi de cercetare foarte 
consecvente, care să vizeze, printre altele, o înţelegere mai bună a tehnologiilor de către 
cetăţeni;

B. întrucât îmbunătăţirea eficienţei energetice constituie una dintre măsurile de reducere a 
gazelor cu efect de seră, care prezintă cel mai bun raport costuri-beneficii;

C. întrucât investiţiile publice şi private în activităţile de cercetare şi dezvoltare în materie de 
tehnologii energetice sunt de o importanţă fundamentală şi întrucât fondurile private şi 
publice investite în cercetarea energetică în cadrul UE au scăzut considerabil de la ultima 
criză petrolieră,

1. salută comunicarea Comisiei şi o încurajează pe aceasta să-şi intensifice eforturile în 
sensul unei mai bune coordonări a cercetărilor în domeniul tehnologiilor energetice din 
Europa şi salută, în această privinţă, Planul strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET) pe care îl prezintă Comisia, precum şi procesul de consultare a 
diferitelor părţi interesate;

2. regretă faptul că Planul SET favorizează măsurile axate pe ofertă şi neglijează măsurile ce 
ar putea reduce cererea de energie, cum ar fi economia de energie şi eficienţa energetică;

3. salută lansarea de iniţiative industriale europene, dar regretă faptul că Comisia nu 
stabileşte priorităţi clare între acestea; aşteaptă cu nerăbdare comunicarea Comisiei 
privind finanţarea Planului SET;

4. îndeamnă la stabilirea unor priorităţi în rândul acestor iniţiative în vederea concentrării 
eforturilor asupra celor care au demonstrat un potenţial de reducere a emisiilor pe termen 
scurt, având în vedere obiectivul de reducere a emisiilor cu cel puţin 20% până în 2020, 
însă fără a neglija totodată posibile măsuri de susţinere a altor tehnologii, care posedă 
acest potenţial pe termen lung, în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru 2050;

5. solicită ca în momentul stabilirii priorităţilor între diferitele iniţiative să fie luate în 
considerare ciclul de viaţă al fiecărei tehnologii şi efectele sale asupra mediului; solicită să 
fie luată în considerare posibilitatea de transfer al acestor tehnologii către economiile în 
curs de dezvoltare în vederea reducerii decalajului tehnologic;

6. consideră că eficienţa energetică nu este abordată ca atare în cadrul comunicării, deşi 
aceasta ar trebui să ocupe în comunicare un loc central, şi îndeamnă Comisia să înscrie 
eficienţa energetică printre iniţiativele industriale europene;
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7. solicită Comisiei să dezvolte iniţiativele în cauză ţinând seama de riscurile în materie de 
poluare a mediului şi de sănătate publică pe care le prezintă utilizarea anumitor tehnologii, 
în special în ceea ce priveşte posibilele scurgeri de carbon şi depozitarea deşeurilor 
radioactive; recomandă să se ţină seama de actorii sociali pentru a favoriza acceptarea de 
către societate a noilor tehnologii energetice;

8. consideră că este importantă o mai bună utilizare a resurselor, atât a celor financiare, cât şi 
a celor umane, precum şi mărirea generală a acestora în vederea accelerării dezvoltării şi a 
punerii în aplicare a tehnologiilor viitorului nepoluante; consideră că statele membre ar 
trebui să depună eforturi cel puţin echivalente celor depuse ca reacţie la crizele energetice 
din anii 1980.
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