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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. Apoia firmemente o objectivo de desenvolver uma política comum europeia abrangente e 
sustentável em matéria de energia e acentua que tal política deve incluir uma componente 
externa coerente, estratégica e orientada, como refere o documento da Comissão e do 
Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho sobre uma política externa para servir 
os interesses energéticos da Europa;

2. Recorda que estão a ter lugar importantes mudanças na ordem económica e política 
global, mudanças essas que, acompanhadas de um aumento acentuado na procura mundial 
de energia e nos preços do petróleo, darão origem a uma situação em que o mercado da 
energia será definido pelos interesses estratégicos dos principais actores internacionais e o 
equilíbrio geopolítico do poder será influenciado pelo contencioso energético;

3. Recorda que uma parte substancial dos recursos de petróleo e gás do mundo está
concentrada em regiões instáveis e em Estados com governos autoritários; salienta que o 
baixo nível de previsibilidade do ambiente político e os défices democrático e em matéria 
de direitos humanos dos governos em causa aumentam o risco de abusos contra os 
investidores estrangeiros e os consumidores de energia e impedem o desenvolvimento de 
relações genuínas e duradouras; salienta que a UE e os seus fornecedores de energia 
fazem parte do mercado global da energia, no âmbito do qual são, em grande medida, 
interdependentes;

4. Salienta que a actual vulnerabilidade e forte dependência energética da UE em relação a 
países com regimes autoritários minam seriamente o desenvolvimento de uma política 
externa e de segurança comum credível, eficaz e consistente no que se refere, 
nomeadamente, ao respeito, apoio e promoção dos valores nos quais a UE assenta;

5. Considera que a dependência da UE de um número limitado de produtores de energia e 
rotas de abastecimento representa uma séria ameaça à estabilidade e prosperidade da UE; 
receia que tal dependência enfraqueça a capacidade da UE para promover com eficácia o 
respeito das normas internacionais, estabilizar a ordem global e encorajar o Estado de 
direito nos países produtores de energia;

6. Pensa que assegurar a previsibilidade no mercado global de energia e garantir a segurança 
do aprovisionamento energético não é apenas uma questão económica ou ambiental, mas,
acima de tudo, uma questão de importância estratégica, com graves implicações políticas;

7. Considera essencial que a política comum em matéria de energia a estabelecer pela UE 
aumente a força e credibilidade desta última como actor internacional, permita que 
desempenhe um papel activo na constituição do mercado global da energia, assegure o seu 
abastecimento energético, aplicando o princípio da reciprocidade nas relações da UE com 
os países terceiros, promova o desenvolvimento sustentável e reforce a sua 
auto-suficiência; insta os Estados-Membros a tomar medidas apropriadas para tornar 
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possível esta política comum;

8. Aplaude a proposta da Comissão de uma revisão estratégica da energia por parte da UE; 
solicita, porém, que não dê origem a um plano de acção, mas sim a uma estratégia 
europeia completa em matéria de energia, com objectivos concretos, obrigações e acções 
que garantam a implementação de medidas comuns, reforçando a solidariedade entre os 
Estados-Membros, bem como entre a UE e o resto do mundo, e assegurando uma acção 
coerente de toda a UE nas relações externas no domínio da energia e nas políticas de 
energia internas dos Estados-Membros;

9. Exorta a Comissão e o Conselho a iniciar, na sequência da primeira revisão estratégica do 
sector energético, um rápido processo político, com vista a preparar a estratégia europeia 
em matéria de energia, enquanto primeiro passo no sentido de uma política energética 
comum totalmente eficaz; solicita que os pontos de vista do Parlamento Europeu sejam 
devidamente tidos em conta;

10. Salienta a necessidade de reduzir a dependência da UE em relação ao petróleo e ao gás; 
aplaude a proposta da Comissão que visa estabelecer um objectivo estratégico global de 
um nível mínimo de energia proveniente de fontes de energia seguras e com baixa 
produção de carbono na combinação energética da UE; regista que tal objectivo deveria 
fazer parte da estratégia europeia em matéria de energia; salienta a necessidade de um 
calendário indicativo e específico para a redução da dependência energética da UE nas 
próximas décadas;

11. Considera que, uma vez que a auto-suficiência energética da UE é actualmente 
impossível, a estratégia da UE em matéria de energia deve assentar numa combinação de 
fontes de energia, fornecedores e rotas diversificados, bem como em investimentos 
transnacionais, com vista a reforçar - tendo em conta as interdependências globais - a 
estabilidade e previsibilidade do mercado global da energia;

12. Acentua que um dos pilares fundamentais da estratégia deveria ser um acordo comum 
sobre o desenvolvimento das infra-estruturas que fornecem petróleo e gás à UE, 
assegurando a coordenação das decisões estratégicas tomadas pelos Estados-Membros; 
advoga a diversificação da origem geográfica dos fornecimentos e dos itinerários de 
trânsito;

13. Salienta que o aumento das interconexões entre as infra-estruturas nacionais de 
electricidade e gás reforça a capacidade da UE para fazer face a situações de emergência; 
exorta a Comissão a aprofundar e alargar a sua análise e avaliação da vulnerabilidade do 
abastecimento energético dos Estados-Membros e das regiões, por forma a que tal análise 
sirva posteriormente de base para um plano de medidas concretas e rápidas com vista a 
suprimir os obstáculos técnicos ao fluxo energético na UE;

14. Exorta a Comissão a desenvolver um programa, em estreita cooperação com os 
Estados-Membros, destinado a apoiar a construção de instalações de armazenamento de 
gás, que são necessárias para garantir a segurança energética em caso de interrupção do 
aprovisionamento;

15. Defende a cooperação entre os Estados-Membros no âmbito da prevenção de interrupções 
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do aprovisionamento energético e no caso de uma crise de abastecimento; salienta a 
necessidade de um mecanismo de emergência da UE, eficaz e integrado;

16. Acolhe com agrado o projecto do Tratado da Comunidade da Energia, como uma 
contribuição essencial para a estabilização da Europa do Sudeste, a abertura dos mercados 
da energia e a segurança dos itinerários de trânsito na Europa; insta a Comissão a elaborar 
um plano no sentido de alargar gradualmente a Comunidade da Energia à Noruega e à 
Turquia, bem como a todos os países envolvidos na Política Europeia de Vizinhança;

17. Insta a UE a participar activamente num diálogo estreito com todos os países com elevado 
consumo de petróleo e gás, especialmente os Estados Unidos, mas também o Japão, a 
China e a Índia, a fim de criar um mercado global da energia estável e previsível, baseado 
nas regras do mercado; exorta a UE a envidar esforços para incluir disposições sobre o 
comércio de energia nos regulamentos da OMC, permitindo que a organização se converta 
num mediador internacional capaz de resolver litígios relacionados com o fornecimento e 
a distribuição de energia; considera que a adesão da Rússia à OMC irá contribuir para a 
transparência e segurança dos contratos de abastecimento e para criar um clima mais 
propício aos investimentos;

18. Insta a Comissão a dar mais importância ao problema da segurança energética nas 
negociações com a Rússia e a Ucrânia;

19. Entende que é fundamental que a UE continue a liderar a luta global contra as alterações 
climáticas e a envidar esforços no sentido de cumprir os objectivos do Protocolo de 
Quioto; considera necessário integrar as tentativas da UE no sentido do desenvolvimento 
de fontes de energia e tecnologias renováveis e limpas destinadas à poupança e à 
eficiência energética a todos os níveis das suas relações externas, em conformidade com a 
agenda global de desenvolvimento sustentável acordada em Joanesburgo, em 2002;

20. Acentua a necessidade de que as relações com os principais países fornecedores de 
energia assentem num quadro estratégico transparente e mutuamente benéfico; apoia o 
diálogo sobre energia entre a UE e a Rússia, no qual são tidos em conta os investimentos 
necessários nas infra-estruturas russas e europeias no domínio da energia, desde que o 
Estado de direito seja assegurado e as regras do mercado sejam respeitadas por ambas as 
partes, com vista a garantir a segurança do aprovisionamento e da procura; salienta a 
importância crucial de assegurar a eficácia do diálogo através de uma política coerente, 
baseada numa coordenação estreita das acções dos Estados-Membros e no 
desenvolvimento de uma parceria verdadeiramente genuína, baseada em valores comuns 
partilhados;

21. Considera a reciprocidade do acesso ao mercado e o respeito das regras do mercado 
princípios fundamentais da cooperação em matéria de energia; por conseguinte, pensa que 
a reciprocidade do acesso não pode aplicar-se numa situação em que o mercado da energia 
russo é controlado por um monopólio estatal que funciona como instrumento dos 
interesses do poder do Estado; neste contexto, insta a Rússia a tomar medidas 
consentâneas com o seu compromisso de abertura, transparência e livre concorrência, bem 
como a ratificar imediatamente o Tratado da Carta da Energia de 1991; considera, 
portanto, que as relações entre a UE e a Rússia no domínio da energia devem fazer parte 
integrante do Acordo de Parceria e Cooperação renovado.
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