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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. Considera que a política energética deve constituir parte integrante e importante da 
política externa comum e deve ser elaborada e implementada em sinergia com outras 
políticas que possuam uma dimensão externa;

2. Realça que, atendendo à elevada dependência da União das importações de energia, uma 
maior diversificação das fontes de aprovisionamento - incluindo de novas fontes de 
energia - e de eixos de trânsito, bem como o desenvolvimento de fontes da UE de energias 
renováveis constituem um elemento fulcral e urgente de sustentabilidade da política de 
segurança externa da União, assim como do seu papel estratégico e da sua independência, 
coerência, credibilidade e eficácia no âmbito da política externa;

3. Manifesta-se convicto de que uma gestão mais eficaz a nível global melhoraria a 
cooperação com os países produtores, de trânsito e consumidores; por conseguinte, a UE 
deve desempenhar um papel fundamental na gestão internacional da política energética, 
no sentido de promover princípios transparentes e não discriminatórios, prosseguir o 
objetivo de sustentabilidade, reduzir os custos das transações e criar incentivos para os 
participantes no mercado competirem a nível de preços e qualidade;

4. Apela a uma coordenação mais estreita entre o Conselho, a Comissão e o Serviço Europeu 
para a Ação Externa, para que possam falar e agir conjuntamente em matérias 
relacionadas com uma política externa comum no domínio da energia; salienta a 
necessidade de criar um gabinete de política energética no SEAE e de envolver as 
delegações da UE na condução de uma diplomacia energética no terreno;

5. Salienta que a Comissão e o SEAE devem providenciar por que todos os acordos 
multilaterais e bilaterais da União, sobretudo os de parceria e cooperação, cumpram 
plenamente as regras do mercado interno da UE; realça que esses acordos devem garantir 
reciprocidade, condições de concorrência equitativas e transparência, para que 
proporcionem um enquadramento jurídico seguro aos investidores da UE no 
aprovisionamento energético e nos países de trânsito; 

6. Salienta que a criação de um mecanismo de intercâmbio de informações para os acordos 
intergovernamentais entre Estados-Membros da UE e países terceiros sobre a política 
energética iria aumentar substancialmente a transparência, a coordenação e a eficiência 
políticas na UE como um todo;

7. Solicita à Comissão que apoie a inclusão da denominada «cláusula de segurança 
energética» nos acordos comerciais, de associação, de parceria e cooperação celebrados 
com países produtores e de trânsito, a qual deverá impor a obrigação de seguir um código 
de conduta e definir expressamente medidas a tomar em caso de qualquer alteração 
unilateral dos termos por um dos parceiros;
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8. Saúda a Comunicação da Comissão “relativa à segurança do aprovisionamento energético 
e à cooperação internacional - A política energética da UE: Estreitar os laços com 
parceiros para além das nossas fronteiras” (COM(2011)0539);  considera, porém, que são 
necessários mais instrumentos baseados na solidariedade entre Estados-membros para 
dotar a UE de capacidade para proteger os seus interesses em matéria de segurança 
energética na negociação com os respetivos parceiros externos, especialmente em 
situações de crise;

9. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a identificarem barreiras ao comércio e ao 
investimento no setor da energia nas relações com países terceiros e a empreenderem 
ações, se for caso disso, para eliminá-las a nível bilateral e através da Organização 
Mundial do Comércio;

10. Exorta a UE e os Estados-Membros a garantirem um mercado interno da energia 
interligado, capaz de resistir a pressões externas e a tentativas para utilizar o 
aprovisionamento energético e os preços como ferramenta de pressão na política 
energética;  realça, por isso, a necessidade de aumentar os recursos para projetos de 
interligação dos mercados energéticos na UE e de concluir redes europeias de 
infraestruturas de gás e eletricidade até ao final de 2015, em especial o plano de 
interconexão do Báltico, conforme previsto no terceiro pacote energético da UE;

11. Apoia projetos de diversificação energética, sobretudo os que visam criar novos 
corredores de transporte que diversificam as vias e os fornecedores, como o gasoduto 
Nabucco, gás natural liquefeito, interconexões transfronteiriças e outros projetos 
altamente prioritários, de interesse europeu;

12. Apela, igualmente, ao desenvolvimento de uma estratégia política da UE coordenada e 
unificada para os novos fornecedores de energia, que dedique especial atenção ao reforço 
das condições para a concorrência na UE, por forma a proporcionar aos novos 
fornecedores oportunidades de entrada no mercado comunitário;

13. Apoia a utilização de instrumentos, como o Mecanismo de Alerta Rápido, nas relações 
com países fornecedores de energia e de trânsito; está convicto de que é necessária uma 
maior promoção da ideia de aquisição conjunta de matérias-primas energéticas pelos 
Estados-Membros no contexto da concorrência crescente na procura de recursos e dos 
atuais monopólios de produtores;

14. Exorta a Comissão a estabelecer um conjunto abrangente de prioridades da política 
energética a curto, médio e a longo prazos relativamente aos países vizinhos, no sentido 
de criar um espaço jurídico comum com base em princípios e normas do mercado interno 
relacionados com o acervo; realça a importância de continuar a alargar a Comunidade 
Europeia da Energia e de criar mecanismos de controlo jurídico para fazer face à 
deficiente aplicação do acervo;

15. Reitera a necessidade de relações mais estreitas no domínio da energia, além de uma 
cooperação estratégica e de um diálogo político com os países da região do Mediterrâneo, 
de África, do Médio Oriente, do Cáucaso Meridional, da Ásia Central e os Estados litorais 
do mar Cáspio e do Mar Negro, de uma forma abrangente, em todas as áreas da energia, 
especialmente no que diz respeito à utilização de tecnologias energéticas competitivas e 
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orientadas para o futuro; incentiva a União a continuar a desenvolver a importação de 
energia solar do Mediterrâneo Meridional e Oriental; 

16. Sublinha que os objetivos estratégicos e da política energética comum da UE deverão 
refletir-se de forma adequada nas suas relações externas e nas suas políticas regionais e 
europeias de vizinhança;

17. Apoia o diálogo político e económico com países vizinhos da UE, no âmbito da 
exploração de novas fontes de energia;

18. Apela à implementação dos mecanismos existentes e à criação de novos, no âmbito da 
Política Europeia de Vizinhança e da Sinergia do Mar Negro, de modo a reforçar a 
cooperação para uma maior transparência e estabilidade do aprovisionamento e do 
trânsito;

19. Destaca a importância de prosseguir o desenvolvimento da Parceria África-União 
Europeia no setor da energia, lançada em 2010;

20. Exorta ao reforço da parceria estratégica com a Rússia através da celebração de um novo 
Acordo de Parceria e Cooperação;  assinala que isso deve ser feito em total conformidade 
com as regras do mercado interno e com as disposições do terceiro pacote energético da 
UE, bem como com base no respeito mútuo e na reciprocidade; salienta que a Rússia já se 
encontra vinculada pelo Tratado da Carta da Energia, nos termos do seu artigo 45.º; 
manifesta a convicção de que a ratificação do Tratado da Carta da Energia pela Rússia 
produziria efeitos mutuamente benéficos nas relações bilaterais no setor da energia;

21. Acolhe favoravelmente o diálogo político com a Noruega e a Rússia sobre a exploração de 
novas fontes de energia no mar Barents, com base no pressuposto da proteção do ambiente 
vulnerável da região do Ártico e da cooperação com a Noruega relativamente à 
importação de energia hidroelétrica através de cabos elétricos submarinos de longa 
distância; solicita uma elaboração mais rápida da estratégia da UE em relação à região do 
Ártico;

22. Considera o diálogo político externo indispensável para a dissociação do crescimento 
económico mundial da utilização de recursos energéticos e para a promoção de mercados 
energéticos dotados de uma maior previsibilidade, além de constituir um elemento 
vantajoso para as relações políticas; enfatiza a importância do diálogo com as economias 
emergentes, nomeadamente a China, a Índia, o Brasil, a Indonésia e a África do Sul, 
juntamente com outros países consumidores importantes, como os Estados Unidos e o 
Japão; 

23. Considera que a UE deve privilegiar o desenvolvimento e o aprofundamento da sua 
cooperação no domínio da política energética com países terceiros que partilhem os 
mesmos valores e estejam dispostos a encetar reformas democráticas e a promover os 
valores em que assenta a UE;

24. Sublinha a necessidade de aprofundar o diálogo sobre questões estratégicas de interesse 
mútuo no domínio da energia, fomentar a cooperação em matéria de política energética e 
reforçar a colaboração em investigação com os Estados Unidos, em especial no domínio 
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de tecnologias de produção e transporte eficientes do ponto de vista energético; exorta à 
constituição de uma parceria de segurança energética com os EUA baseada na atual 
cooperação no âmbito do Conselho da Energia UE-EUA;

25. Exorta a Comissão a fiscalizar e a impor o cumprimento dos mais elevados padrões 
internacionais de segurança nas centrais nucleares dos países vizinhos da UE, recorrendo a 
todos os instrumentos e tratados disponíveis, tais como a Convenção relativa à avaliação 
dos impactes ambientais num contexto transfronteiras (“Convenção de Espoo”) e a 
Convenção da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas sobre o acesso à 
informação, a participação do público e o acesso à justiça no domínio do ambiente 
(“Convenção de Aarhus”); exorta os países vizinhos da UE a que realizem testes 
abrangentes sobre segurança nuclear e de esforço em relação ao risco nuclear à escala da 
UE, e a que a Comissão faculte a assistência técnica da UE para este efeito;

26. Reitera o facto de que a cooperação no domínio da política energética externa deve 
contribuir para a promoção, e não para o declínio, dos valores fundamentais da União, tais 
como o respeito pelos direitos humanos, a democracia, a boa governação, o Estado de 
direito, o diálogo social, o respeito mútuo, a utilização responsável dos recursos naturais, 
o combate às alterações climáticas e a proteção geral do ambiente, e deve fomentar a paz e 
estar em consonância com as políticas externas da União;

27. Apela ao Conselho e à Comissão para que elaborem, em cooperação com o Serviço 
Europeu para a Ação Externa e até ao final de 2013, um roteiro preciso baseado na 
comunicação da Comissão “relativa à segurança do aprovisionamento energético e à 
cooperação internacional; A política energética da UE: Estreitar os laços com parceiros 
para além das nossas fronteiras” (COM(2011)0539), conducente à definição de uma 
política energética externa eficaz, que indique os objetivos, metas e etapas a curto, médio 
e a longo prazos, bem como um calendário específico para a respetiva concretização;
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