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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento 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:

A. Considerando que o acesso dos pobres a serviços energéticos limpos e acessíveis constitui 
um importante requisito prévio para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM); que os países de baixo rendimento são particularmente afectados pela 
explosão dos preços do petróleo,

B. Considerando que as alterações climáticas comprometem seriamente a redução da pobreza 
na maioria dos países de baixo rendimento, em particular devido ao célere aumento dos 
riscos decorrentes de catástrofes naturais, como sejam as grandes tempestades, inundações 
e secas; que os países industrializados são, em larga medida, responsáveis pela 
acumulação de emissões de gases com efeito de estufa na atmosfera e que, por 
conseguinte, devem assumir um papel de vanguarda na mitigação das alterações 
climáticas, cumprindo-lhes ainda prestar assistência técnica e financeira aos países de 
baixo rendimento, por forma a que estes se possam adaptar às alterações climáticas,

C. Considerando que a segurança energética e a segurança climática são indissociáveis e que 
a segurança climática e energética da Europa depende, em larga medida, das opções feitas 
pelas grandes economias, como sejam a China e a Índia; que a mitigação das alterações 
climáticas apenas pode ser efectiva se os países em desenvolvimento - em particular as 
grandes economias em rápido crescimento, como a China e a Índia - participarem 
activamente nos esforços tendentes a diminuir as emissões dos gases com efeitos de 
estufa, 

1. Salienta que o desenvolvimento económico é um direito que assiste a todos os países em 
desenvolvimento; assinala, todavia, que os países em desenvolvimento não têm de repetir 
as práticas poluentes dos países industrializados e exorta, consequentemente, a que seja 
prestada uma atenção acrescida à cooperação tecnológica e ao desenvolvimento do reforço 
de capacidades no domínio da energia sustentável, assim como a normas globais de 
eficiência para os produtos consumidores de energia;

2. Salienta que, no âmbito da estratégia de diversificação do seu aprovisionamento 
energético, a União Europeia deve respeitar os princípios em que se funda a sua política 
de cooperação e desenvolvimento: luta contra a pobreza, transparência, promoção do 
desenvolvimento sustentável e do trabalho digno; solicita, nomeadamente, que esta 
abordagem seja privilegiada no quadro da parceria entre os países de África, das Caraíbas 
e do Pacífico (ACP) e a União Europeia, com base no artigo 32º do Acordo de Cotonu, de 
23 de Junho de 2000.

3. Salienta que uma segurança precária a nível do abastecimento energético e do clima está 
frequentemente na origem de crises e conflitos internacionais, que têm consequências para 
a democracia, os direitos humanos e a pobreza;

4. Exorta a Comissão e o Conselho a conferirem prioridade ao acesso a tecnologias 
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energéticas eficientes e renováveis no contexto da política de cooperação para o 
desenvolvimento prosseguida pela UE; insta, simultaneamente, os países parceiros a 
conferirem prioridade à energia sustentável no quadro das estratégias de redução da 
pobreza;

5. Solicita à Comissão e ao Conselho que desenvolvam uma parceria estratégica no domínio 
da energia com países como a China, a Índia, a África do Sul, o Brasil e o México, a fim 
de os ajudar financeiramente a desenvolverem estratégias energéticas sustentáveis, 
garantindo, assim, a sua participação nas diligências empreendidas com vista à mitigação 
das alterações climáticas;

6. Frisa que as condições prévias para o desenvolvimento de tecnologias renováveis se 
afiguram excelentes num grande número de países em desenvolvimento e que a expansão 
de tais tecnologias constituiria um modo eficaz de fazer frente à explosão dos custos das 
importações de petróleo, de reduzir os efeitos negativos dos combustíveis tradicionais na 
saúde e no ambiente, mas também de desenvolver os mercados de exportação; propõe que 
o apoio à produção, em larga escala, de etanol e de biodiesel, bem como a tecnologias 
solares e outras energias renováveis em países parceiros – no quadro da gestão sustentável 
dos recursos naturais –, constitua uma prioridade máxima para os bancos de 
desenvolvimento, incluindo o BEI, as agências de crédito à exportação, o Fundo Mundial 
para o Ambiente, o mecanismo de desenvolvimento limpo, etc;

7. Regista o importante potencial de plantas como a Typha elephantina e a Jetropa para a 
produção de biocombiustíveis – sobretudo porque estas espécies se desenvolvem bem em 
solos marginais e necessitam de pouca água –, e exorta a Comissão, o Conselho e os 
países parceiros a apoiarem os esforços atinentes ao desenvolvimento deste potencial;

8. Destaca a importância da transparência na gestão das indústrias extractivas; exorta a 
Comissão, o Conselho e os países parceiros a promoverem a transparência fiscal, a boa 
governação e o controlo democrático da utilização das receitas relativamente à gestão dos 
rendimentos gerados pela energia; insta, além disso, a Comissão e os Estados-Membros a 
apoiarem explícita e publicamente a Iniciativa de Transparência nas Indústrias 
Extractivas.

9. Salienta que a dependência da União Europeia das importações de energia não deve levar 
a uma mudança de comportamento relativamente à democracia e direitos humanos nos 
países de origem e de trânsito;
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