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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. Salienta a dimensão global dos objectivos de utilização sustentável da energia, de 
concorrência leal, de acesso equitativo aos recursos e de segurança do abastecimento, 
tornando necessária uma abordagem multilateral da política de energia, no âmbito das 
Nações Unidas e de organizações internacionais como, em especial, a AIE, a OCDE, a 
OMC, o FMI e o Banco Mundial; convida a Comissão, o Conselho e os Estados-Membros 
a defenderem, a nível da acção interna e externa da UE e, em especial, nessas instâncias, 
uma agenda global e uma estratégia comum, baseada numa avaliação profunda da situação 
mundial em matéria de energia e de clima, que favoreça a poupança de energia e a 
eficiência energética, o aproveitamento de fontes de energia renováveis e 
descentralizadas, a dissociação entre a procura de energia e o crescimento económico, 
bem como a promoção do desenvolvimento sustentável em todo o mundo; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a terem especialmente em conta, nesse contexto, os 
aspectos da diversificação, da descentralização e da eficiência energética; apoia 
firmemente o objectivo de desenvolver uma política europeia comum e abrangente no 
domínio da energia e salienta que a mesma deve possuir uma dimensão externa coerente, 
estratégica e focalizada, incluindo a política comercial;

2. Apoia a abertura progressiva dos mercados de serviços no sector da energia e, em 
especial, a aplicação máxima das regras e da disciplina do sistema do comércio 
internacional aos sectores do petróleo e do gás natural;

3. Salienta o importante papel do sistema de comércio internacional e dos acordos 
comerciais, que fornecem um quadro regulamentar estável e previsível para aumentar o 
investimento e gerar o ambiente adequado a soluções inovadoras em matéria de energia;

4. Assinala que o carácter limitado das fontes de energia convencionais, bem como o 
consumo extremamente elevado, e crescente, nos grandes países industrializados e nas 
economias emergentes, poderão induzir novos aumentos de preços, que poderão ter 
consequências negativas para os custos de produção, a criação de valor acrescentado, os 
preços de exportação e as balanças comerciais; considera, por tal motivo, necessário que o 
abastecimento de energia seja orientado para as fontes de energia renováveis e outras 
energias alternativas, que sejam reduzidas as perdas ocorrentes no transporte de energia e 
intensificado o apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias e infra estruturas de 
energia;

5. Apoia o alargamento da produção e do consumo de biocombustíveis, em especial dos que 
são obtidos pelo tratamento industrial de produtos agrícolas e dos biocombustíveis de 
segunda geração, tendo por objectivo reduzir a dependência da UE em matéria de energia 
e melhorar os níveis de desenvolvimento e de emprego; 

6. Entende que as poupanças de energia e os contratos de fornecimento de energia deverão 
incluir expressamente o fornecimento de um pacote no qual se encontrem combinadas 
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diversas fontes de energia, de acordo com critérios de eficiência e de economia de custos;

7. Entende que o não cumprimento do Protocolo de Quioto, ou a sua não ratificação,
provocam desvantagens comparativas para a economia da UE devido aos efeitos sobre os 
custos de produção e o volume de comércio; salienta a obrigação de garantir a observância  
da regulamentação internacional e europeia em matéria de segurança no que diz respeito à 
construção e funcionamento das centrais nucleares;

8. Reputa necessário envidar sérios esforços tendentes à criação de um regime internacional 
de protecção climática para o período posterior a 2012;

9. Convida a Comissão a desenvolver estratégias que permitam a criação de valor 
acrescentado e, desse modo, de emprego na Europa, graças à exportação de tecnologia nos
domínios da poupança de energia e da eficiência energética;

10. Solicita à Comissão que promova, no âmbito da OMC, normas específicas sobre a 
transparência no mercado da energia, bem como sobre os auxílios estatais e outras 
medidas geradoras de distorções comerciais, de modo a favorecer a concorrência 
equitativa; convida a Comissão e os Estados-Membros a proporem a criação de um 
mecanismo de fixação de preços a nível mundial e a fornecerem ao Parlamento Europeu 
uma avaliação da conveniência e viabilidade da criação de um sistema de observação do 
mercado mundial da energia;

11. Solicita à Comissão que proponha e promova um acordo internacional sobre a eficiência 
energética;

12. Regista que a investigação no domínio das tecnologias da energia constitui um factor 
importante para abrir mercados de exportação; insta, por conseguinte, a Comissão a 
manter o seu apoio à investigação de todas as fontes de energia (convencionais, nucleares 
e renováveis), de modo a permitir à Europa, para além de uma possível utilização 
autónoma nos vários Estados-Membros da UE, também a abertura de mercados de 
exportação;

13. Entende que o comércio de licenças de emissão pode contribuir para um comportamento 
mais consciente em matéria de energia, desde que os limites máximos de emissões 
ofereçam verdadeiros incentivos à poupança de energia, que todos os sectores económicos 
importantes participem e que não ocorram distorções do mercado ou meras transferências 
de emissões em resultado do respectivo comércio;

14. Considera que a Carta da Energia constitui uma abordagem possível, tendo em vista a 
criação de um quadro regulamentar para o comércio internacional e para investimentos no 
sector da energia;

15. Manifesta o seu apoio às solicitações favoráveis a uma dissociação entre os preços do gás 
e a evolução dos preços do petróleo bruto;

16. Salienta a necessidade de promover o fornecimento descentralizado de energia, com 
cadeias de energia curtas, explorando os recursos localmente disponíveis, incluindo a 
utilização de biomassa e o desenvolvimento de biocombustíveis, como contributo para 
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reduzir a dependência das importações e minimizar as despesas de intervenção motivadas 
pela política de energia;

17. Entende que o futuro da energia nuclear deve estar estreitamente relacionado com uma 
sólida estratégia, a nível interno e externo, tendo em vista a segurança do material nuclear, 
a protecção radiológica e programas comuns de I&D para a eliminação segura de resíduos 
nucleares;

18. Recorda que a UE deve continuar a desempenhar um papel fundamental em iniciativas 
como a Parceria Internacional para a Economia do Hidrogénio ou o Reactor Termonuclear 
Experimental Internacional;

19. Solicita que seja reforçado o apoio à utilização de formas de energia sustentáveis e 
localmente disponíveis, bem como redes de energia descentralizadas, sobretudo nos países 
em desenvolvimento, nomeadamente através da transferência de conhecimentos e de 
tecnologia, a fim de garantir o acesso à energia, de poupar recursos, de criar postos de 
trabalho, de reduzir a dependência e de contribuir para a construção de economias de 
mercado viáveis;

20. Solicita às instituições e aos Estados-Membros da UE que estabeleçam, com carácter de 
urgência, um diálogo e cooperação estreitos com todos os grandes países consumidores e 
produtores, em especial os EUA, a Índia, a China, o Japão e o Conselho de Cooperação do 
Golfo, a fim de estabelecer quadros e parcerias eficazes e coerentes, que contribuam para 
um mercado mundial baseado em regras, que seja mais estável, previsível, transparente e 
não discriminatório;

21. Insiste em que a Comissão deverá, por princípio, exigir o cumprimento das obrigações de 
serviço universal, tanto nas ofertas como nos pedidos relacionados com os serviços de 
energia, no quadro de acordos em matéria de serviços a nível bilateral e multilateral;

22. Solicita à Comissão que acelere a execução do programa de redes transeuropeias, que visa 
melhorar as ligações entre a UE e os países vizinhos, incluindo a Rússia e as regiões 
MEDA e do Mar Cáspio, com base em estratégias comuns para a exploração dos recursos 
energéticos e para o acesso à infra-estrutura de transporte;

23. Salienta o valioso contributo que a utilização de gás natural liquefeito (GNL) pode dar 
para a realização dos objectivos em matéria de energia, e insta a Comissão a promover 
iniciativas que garantam o seu desenvolvimento adequado na UE e nos países terceiros;

24. Subscreve o ponto de vista da Comissão, segundo o qual a Europa ainda não desenvolveu 
mercados internos de energia plenamente competitivos e, com base nas actuais tendências, 
as importações de energia da UE seriam cada vez mais concentradas, verificando-se uma 
forte subida dos preços da energia a nível internacional; preconiza, por essa razão, um 
acompanhamento reforçado do processo de desregulamentação no mercado da energia 
europeu; salienta, contudo, a necessidade de criar um quadro favorável para as fontes de 
energia renováveis;

25. Acolhe favoravelmente o inquérito sectorial sobre os mercados europeus da electricidade 
e do gás, promovido pela Comissão; regista que o aumento da concentração no mercado 
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interno da UE pode agravar as distorções existentes, exigindo, assim, o reforço das 
competências reguladoras dos Estados-Membros e da UE para garantir os direitos dos 
consumidores e o cumprimento da eficiência energética da UE;
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