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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Acolhe com agrado os esforços despendidos pela Comissão com vista à criação da União 

da Energia resiliente e solicita a sua rápida realização, bem como ações em prol da revisão 

em alta dos seus objetivos climáticos e energéticos, assegurando condições de 

concorrência equitativas entre os produtores de energia da Europa e de países terceiros, 

incluindo a aplicação alargada de um sistema de transação de licenças de emissão revisto 

(ETS); solicita à Comissão e aos Estados-Membros que sejam previstas medidas que 

permitam assegurar a igualdade das condições de concorrência entre os produtores da UE 

e os de países terceiros, em particular para garantir as mais elevadas normas no domínio 

da segurança e do ambiente; 

2. Salienta que uma autêntica Política Energética Externa Comum da UE deve ir de par com 

a sua Política Externa e de Segurança Comum; requer, neste contexto, uma melhor 

coordenação entre a Vice-Presidente / Alta Representante (VP/AR) e os Comissários 

competentes, no intuito de aumentar a coerência das políticas da UE no domínio da 

segurança energética externa; exorta, por conseguinte, a Comissão a criar um cluster 

reforçado, sob a égide da VP/AR, que beneficie da nomeação de uma pessoa encarregada 

da coordenação dessas políticas; 

3. Destaca o modo como os objetivos vinculativos ambiciosos em matéria de energia e clima 

a nível da UE e a nível nacional no que diz respeito à eficiência energética e às fontes 

renováveis podem ajudar a garantir a primazia tecnológica da UE nesses domínios; 

4. Salienta que a energia não deve ser utilizada como um instrumento de pressão política no 

interior dos Estados-Membros, entre os Estados-Membros ou em qualquer quadro da 

cooperação internacional ou da política externa; 

5. Salienta que um aprovisionamento energético suficiente, seguro, estável e acessível 

apenas pode ser concretizado, se a política energética, comercial e externa se conjugarem 

de uma forma coerente e consistente, o que significa que a UE deve também enquadrar a 

sua política energética no âmbito dos seus objetivos de política externa e dos seus 

interesses estratégicos, designadamente no que toca às relações com países terceiros, bem 

como coordená-la com as políticas em matéria de desenvolvimento, segurança e comércio, 

no âmbito mais geral da política externa; considera que a UE pode reduzir a sua 

dependência de determinados combustíveis e fornecedores externos e contribuir deste 

modo para a segurança energética a longo prazo, maximizando a utilização das fontes de 

energia renováveis e conferindo prioridade a combustíveis e tecnologias sustentáveis do 

ponto de vista do ambiente; 

6. Realça a necessidade de a UE e os seus Estados-Membros falarem a uma só voz a nível 

internacional, resistirem à tática de «dividir para reinar» utilizada pela Federação da 

Rússia e impedirem que seja exercida pressão política através do bloqueio das vias de 

aprovisionamento energético; alerta, porém, para os perigos inerentes a uma abordagem 

diplomática que ignore deliberadamente os abusos e o financiamento da violência por 
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parte de certos regimes em países fornecedores de energia; recorda, por conseguinte, que 

uma política externa eficaz e consistente da União deve ter por base os princípios e 

valores fundamentais da democracia, dos direitos humanos e da liberdade; 

7. Sublinha a importância da plena solidariedade entre os Estados-Membros no domínio da 

segurança energética; 

8. Regista que tornar prioritárias a eficiência energética e as energias renováveis e, se 

adequado, diversificar as fontes de energia e as rotas de aprovisionamento reduzirão, de 

modo geral, as nossas necessidades e importações de energia e que um sólido apoio à 

investigação e ao desenvolvimento no domínio da energia, no respeito do princípio da 

neutralidade tecnológica, é crucial para uma transição energética justa para uma economia 

hipocarbónica e é vital para reforçar a liderança energética da UE; destaca a importância 

de apoiar as tecnologias de armazenamento e conversão de energia com vista a assegurar 

uma proteção contra a volatilidade dos preços da energia a nível mundial e as 

perturbações no aprovisionamento energético internacional; 

9. Exorta a Comissão e a VP/AR a definirem um enquadramento abrangente para a dimensão 

externa da União de Energia, com referência específica à promoção de parcerias 

estratégicas com os países terceiros produtores ou de trânsito, em particular no âmbito da 

vizinhança europeia e com respeito às políticas de alargamento, tendo por base os valores 

comuns partilhados; tal deve ter em consideração o estado atual da cooperação regional, 

bem como o planeamento e o desenvolvimento dos grandes projetos de infraestruturas 

estratégicas e a célere mobilização de fundos para os projetos existentes, nomeadamente o 

desenvolvimento de alternativas no que toca às vias e aos fornecedores de energia dos 

Estados-Membros que dependem atualmente de um só fornecedor e dos identificados 

como ilhas energéticas; salienta a importância da parceria energética com os países do Sul 

do Mediterrâneo e os países da Parceria Oriental e considera que ela deve ocupar um lugar 

de relevo na atual revisão da Política Europeia de Vizinhança; salienta que a expansão das 

infraestruturas energéticas, bem como da legislação relativa à governação no domínio da 

energia, à Comunidade Europeia da Energia contribuirá para uma maior estabilidade e um 

melhor ambiente de investimento na vizinhança imediata da UE; 

10. Insta a Comissão a continuar a exercer pressão no sentido de estabelecer um sistema de 

permuta de energia entre a UE e os EUA, tendo em conta o estado atual e os futuros 

avanços da investigação, da inovação e do licenciamento de sistemas de linhas elétricas, 

como as ligações de alta tensão, com o objetivo de desenvolver uma rede mundial de 

partilha de energia renovável; 

11. Insta a Comissão a desenvolver uma estratégia abrangente para a diversificação do 

aprovisionamento energético; salienta a importância de fontes endógenas com baixa 

produção de carbono para os países altamente dependentes de importações de energia e, 

especialmente, de um único fornecedor; 

12. Salienta que uma futura União da Energia deve pôr termo a qualquer isolamento 

energético dos Estados-Membros e das regiões e deve, prioritariamente, apoiar os países 

mais vulneráveis a diversificar as suas fontes e rotas de aprovisionamento; 

13. Exorta a Comissão a acelerar a criação de interligações energéticas mútuas entre os 

Estados-Membros, o que contribuirá para a redução da dependência de fornecedores de 
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países terceiros; 

14. Insta a Comissão a estabelecer as opções disponíveis para a negociação conjunta de 

contratos de energia com fornecedores externos, os quais devem aderir aos valores 

fundamentais da UE, designadamente o respeito pelos direitos humanos e pela 

democracia, bem como a proteção social, a proteção do ambiente e a defesa dos 

consumidores, devendo igualmente promovê-los; solicita o reforço do papel da Comissão 

na verificação da compatibilidade dos acordos intergovernamentais e dos grandes 

contratos comerciais com a legislação da UE, bem como do respetivo impacto sobre a 

segurança energética, incluindo a sua avaliação ex ante e a participação nas negociações; 

salienta que um consumo sustentável de recursos e uma economia de baixas emissões 

devem constituir um aspeto central da União da Energia, refletindo-se nas políticas da UE 

e nos esforços pioneiros da UE no combate às alterações climáticas; salienta que a 

negociação a uma só voz com os países terceiros deve ser a base da União da Energia; 

insta, neste contexto, a Comissão e os Estados-Membros a introduzir, voluntariamente, um 

mecanismo comum de negociação, a fim de reforçar o poder de negociação coletiva da 

UE, conducente a uma posição negocial da UE; 

15. Exorta a Comissão a criar um grupo de reflexão de alto nível sobre segurança energética, 

política externa e a União da Energia, com uma forte representação e participação do 

Parlamento e de partes interessadas da sociedade civil, a fim de desenvolver cenários a 

longo prazo credíveis sobre a oferta, a procura e a cooperação com os parceiros externos, 

nomeadamente no domínio do reforço de capacidades e da transferência de tecnologia na 

área das energias renováveis e da eficiência energética, bem como no que se refere à 

relação entre energia e direitos humanos; 

16. Insta a Comissão a manter o seu objetivo de consagrar um capítulo próprio à energia na 

Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP); 

17. Considera que a solidariedade entre Estados-Membros, enquanto princípio fundamental 

para garantir a segurança do aprovisionamento energético, deve igualmente ser alargada 

às partes contratantes da comunidade da energia. 
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