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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional 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. Recorda que, para responder aos desafios de uma estratégia europeia em matéria de 

segurança energética, bem como para implementar os objetivos da no domínio da energia 

e das alterações climáticas no contexto dos condicionalismos mundiais que imperam 

nesses domínios políticos, a União Europeia e os seus Estados-Membros devem, com base 

nos quadros jurídicos existentes, também adotar ações comuns a nível internacional, 

levantando as questões da segurança energética e da sustentabilidade nos fóruns sobre 

comércio internacional, incluindo as formas de combater o «dumping» ambiental por 

terceiros que ignoram os seus compromissos internacionais; realça que a moderação da 

procura energética e a promoção das fontes de energia locais e renováveis é uma das 

ferramentas mais eficazes para reduzir a dependência da energia externa e alcançar os 

objetivos climáticos; sublinha que a promoção da educação para a energia pode contribuir 

para o objetivo de reduzir a poluição e melhorar os padrões de consumo; 

2. Reitera que a energia é uma necessidade humana básica e que é essencial para a atividade 

económica humana e, particularmente, para a competitividade industrial e dos outros 

setores económicos; realça, por conseguinte, que a estratégia de segurança energética da 

UE deve garantir o acesso estável, seguro, previsível e a preços acessíveis à energia, tanto 

para os cidadãos como para as empresas, e reforçar o controlo público, bem como a 

regulação e a equidade no domínio da concorrência, a fim de colocar a tónica na questão 

da pobreza energética e promover medidas para dar resposta a este problema, que afeta 

um grande número de cidadãos da UE (de acordo com os relatórios do Eurostat sobre o 

rendimento e as condições de vida na UE (EU SILC) e no mundo em desenvolvimento 

(segundo dados comunicados pela Agência Internacional da Energia (AIE)); salienta que o 

processo de decisão relativo a projetos de infraestruturas energéticas deve envolver as 

comunidades locais diretamente afetadas; realça que a estratégia de segurança energética 

da União deve ser um elemento essencial de uma estratégia da União para o crescimento 

económico inclusivo; 

3. Solicita uma maior coerência entre as políticas energéticas e comerciais da UE e considera 

que os acordos de comércio livre da UE devem traduzir-se num acesso reforçado ao 

mercado dos recursos e produtos energéticos, tanto com parceiros consagrados de longa 

data, como com potenciais ou novos países parceiros em regiões como, por exemplo, mas 

não exclusivamente, a Ásia Central, o Norte de África e as Américas; 

4. Salienta que o comércio desempenha um papel fundamental na segurança energética e que 

parcerias energéticas sólidas, cimentadas pela inclusão nos acordos de comércio da UE de 

capítulos sobre a energia, são instrumentos essenciais; considera de importância 

fundamental que estes capítulos reforcem a diversificação energética da UE e reduzam a 

sua dependência das fontes de energia importadas por um número muito reduzido de 

fornecedores, estabeleçam normas de qualidade para os produtos energéticos e normas 

comuns para a produção de energia sustentável e fomentem a diversificação das vias de 

aprovisionamento e produção de energia a nível local, em especial a partir de fontes de 
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energia renováveis, devendo, além disso, a estratégia de segurança energética promover a 

utilização de fontes de energia domésticas, a eficiência energética, a interligação e as 

políticas de redução do consumo; considera que o investimento direto estrangeiro em 

ativos estratégicos das infraestruturas energéticas na União pode ter também efeitos 

negativos e deve ser objeto de acompanhamento por parte da Comissão; exorta a 

Comissão a prestar aos Estados-Membros o melhor apoio técnico possível, a fim de 

garantir uma aplicação rápida e correta da legislação da UE no domínio da energia; 

salienta que o facto de os Estados-Membros terem uma balança comercial deficitária se 

deve principalmente aos custos de importação de combustíveis fósseis; 

5. Espera que, tendo em conta o interesse legítimo da UE de reforçar a sua segurança 

energética, as principais questões como o comércio de recursos energéticos, incluindo 

petróleo e gás natural, serão incluídas no âmbito das negociações da Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento;  

6. Salienta a necessidade de uma forte coordenação entre a política comercial europeia, a 

política energética e a PCSD, a fim de assegurar a eficácia da estratégia energética 

europeia e uma melhor coerência na ação externa; 

7. Assinala que as primeiras medidas de cooperação em matéria de eficiência energética e de 

rotulagem energética já foram adotadas em acordos comerciais (por exemplo, o rótulo 

"Energy Star" nos EUA); exorta ao aumento destes esforços no futuro; 

8. Salienta que a dependência elevada e não diversificada das importações de gás pode ser 

reduzida com o apoio da cogeração de energia e de calor descentralizada e baseada nas 

comunidades, que reforce as cadeias de valor nas diferentes regiões da UE; 

9. Recorda que a conclusão de acordos comerciais com países terceiros deve ser coerente 

com a política interna da UE;  

10. Salienta que a redução da dependência de um único fornecedor não deve conduzir ao 

aumento da dependência de outro fornecedor, designadamente no que toca ao gás líquido; 

recorda que a fraturação é uma tecnologia que a maioria dos europeus rejeita; 

11. Considera que o comércio de GNL entre a UE e os EUA integraria plenamente o mercado 

europeu do gás no mercado mundial e contribuiria significativamente para a realização do 

mercado interno da energia; 

12. Salienta que os projetos de infraestruturas relacionados com a segurança energética devem 

respeitar plenamente a vontade democrática e a participação das comunidades locais 

afetadas pelo planeamento e pela construção; 

13. Insta os Estados-Membros a intensificarem a cooperação relativamente ao mecanismo de 

intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais (AIG) com países 

terceiros no domínio da energia, a fim de aumentar a transparência e concentrar o seu 

poder de negociação em relação a países terceiros; exorta a Comissão a apresentar 

rapidamente uma proposta relativa a uma avaliação vinculativa ex ante dos acordos 

relativamente ao seu impacto sobre o mercado interno da energia da UE e a sua 

compatibilidade com a legislação da UE; exorta os Estados-Membros a solicitarem a 
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participação da Comissão na negociação de acordos com países terceiros em matéria de 

energia; solicita à Comissão que elabore um modelo para os acordos em matéria de 

energia com países não membros da UE que inclua cláusulas que sejam relevantes para os 

interesses da UE; solicita à Comissão que, em prol da promoção da democracia e da 

transparência, informe regularmente o Parlamento sobre os acordos em matéria de energia 

entre a UE e os países não membros da UE; considera que deve ser ponderada a 

possibilidade de os Estados-Membros que o desejem estabelecerem um mecanismo de 

aquisição coletiva para fontes de energia no futuro; 

14. Exorta a Comissão a enunciar as opções disponíveis para as negociações conjuntas 

relativas a contratos de energia com fornecedores externos, em nome dos Estados-

Membros; 

15. Salienta que os acordos em matéria de energia devem sempre incidir sobre o princípio da 

reciprocidade e garantir normas de qualidade e o cumprimento das condições do quadro 

jurídico; tendo em conta o mercado interno comum da energia da UE, insta a que os 

acordos em matéria de energia sejam abrangidos pelo processo legislativo ordinário, a fim 

de garantir a democracia, a transparência e a compatibilidade com a legislação da UE; 

16. Salienta que é importante pôr termo à isolação dos Estados-Membros e das regiões em 

relação às redes de gás e eletricidade europeias; 

17. Regista que, a pedido de um Estado-Membro, a Comissão poderia participar na qualidade 

de observador nas negociações de acordos intergovernamentais; 

18. Salienta que o desafio da segurança energética consiste na redução das incertezas que dão 

origem a tensões entre os países e na diminuição das deficiências de mercado que 

comprometem os benefícios do comércio; salienta, por conseguinte, a necessidade de 

promover estruturas globais de governação para as matérias-primas, bem como normas 

internacionais para o comércio de energia, a fim de aliviar as tensões internacionais e 

melhorar a estabilidade jurídica neste domínio e apoiar a realização de um mercado global 

da energia que traga benefícios comerciais a todos os seus participantes, destacando as 

possibilidades de rendimentos dignos para os países ricos em recursos, dentro e fora da 

UE, com vista a apoiar o seu desenvolvimento económico e as suas estratégias para a 

erradicação da pobreza; salienta a importância de uma cooperação em matéria energética 

mais estreita com os países da Vizinhança Europeia; 

19. Considera que a UE deve auxiliar os países mais vulneráveis a diversificarem as suas 

fontes e rotas de aprovisionamento, nomeadamente através de fluxos bidirecionais e 

interligações transfronteiriças, com especial realce para as energias renováveis, as fontes 

de energia locais e as instalações de armazenamento conexas, bem como através de 

medidas de eficiência energética no quadro de estratégias regionais, contribuindo assim 

para uma redução da dependência de determinados mercados energéticos internacionais 

caraterizados pela volatilidade; considera igualmente importante desenvolver novas 

tecnologias de produção de energia a partir de fontes diferentes, a fim de aumentar a 

eficiência energética a nível mundial, bem como ajudar a erradicar a pobreza energética e 

contribuir para o desenvolvimento sustentável global e apoiar os esforços desenvolvidos a 

nível mundial em prol da luta contra as alterações climáticas; 
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20. Sublinha que a UE deve aproveitar as oportunidades resultantes das fontes de energia do 

Mediterrâneo Oriental, nomeadamente com vista a criar uma plataforma mediterrânica de 

gás através de um corredor desde o sudeste do Mediterrâneo até à Europa, de modo a 

aumentar a segurança energética da UE; considera que a UE deve promover iniciativas de 

cooperação no setor da energia entre os países do leste do Mediterrâneo, contribuindo 

desta forma para a paz e a prosperidade económica dos seus povos.  

21. Reconhece que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e o Mecanismo 

Interligar a Europa são cruciais para desenvolver as infraestruturas e atrair investimentos 

privados para a UE; observa, igualmente, que a maximização do recurso a instrumentos 

financeiros terá um significativo efeito de alavancagem no financiamento público e atrairá 

um investimento global de capitais para a UE; 

22. Salienta que as infraestruturas estratégicas que promovem a diversificação do 

aprovisionamento, das fontes e das rotas – tais como instalações de armazenamento, 

importação e transporte, bem como fábricas de liquefação e regaseificação do gás natural 

– podem facilitar o aumento do aprovisionamento em situações de emergência; observa 

que essas infraestruturas podem ser apoiadas através de disposições regulamentares 

específicas e/ou financiamento público, tal como previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 347/2013 (Regulamento Infraestruturas Energéticas Transeuropeias) e pelo 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 (Regulamento que institui o Mecanismo Interligar a 

Europa) e/ou com o apoio financeiro dos instrumentos financeiros baseados nos objetivos 

estratégicos da UE; 

23. Considera que as oportunidades de exportação para as empresas públicas e privadas da UE 

no que diz respeito a tecnologias energéticas limpas, seguras e eficientes, bem como a 

tecnologias de armazenamento de energia, são particularmente importantes, especialmente 

à luz da crescente procura global de energia; recomenda um aumento do investimento em 

investigação, desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias no domínio da energia e 

do armazenamento de energia; solicita reduções pautais significativas para estas 

tecnologias no âmbito de um acordo em matéria de bens ambientais na OMC e de acordos 

de comércio livre da UE. 

24. Insta a Comissão a assegurar um acompanhamento mais rigoroso do comportamento 

anticoncorrencial e das medidas anti-dumping, a fim de proteger as indústrias europeias 

no domínio da energia contra importações desleais de países terceiros; 

25. Deplora a estagnação, no Conselho, das discussões relativas à modernização dos 

instrumentos de defesa comercial, apesar de o Parlamento ter expressado um forte apoio a 

medidas mais rigorosas de combate às importações desleais de países terceiros; 

26. Insta a Comissão a assegurar que os seus objetivos e as suas atividades no domínio da 

segurança energética sejam coerentes com os objetivos comuns da política da UE, 

particularmente no que se refere à paz e ao desenvolvimento no plano internacional, e que 

a integração dos países na economia mundial inclui igualmente o seu acesso à energia; 

27. Entende que a segurança energética na União Europeia pode ser efetivamente alcançada 

não só mediante o financiamento de novas infraestruturas e instalações, como também 

através do apoio à otimização das tecnologias atuais, da investigação e do 
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desenvolvimento de novas soluções, fomentando a utilização de energias renováveis e das 

tecnologias afins; 

28. Reafirma a necessidade de investimentos substanciais na energia e nas infraestruturas 

energéticas, mormente nas energias renováveis e nas tecnologias verdes; 
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