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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. Recorda à Comissão que a política energética da UE tem de ser coerente com outras 
prioridades políticas da União, incluindo as suas políticas externa, de segurança e de 
vizinhança, bem como com as suas políticas de comércio, de desenvolvimento e de 
promoção dos Direitos Humanos e dos princípios democráticos; requer uma harmonização 
acrescida e com efeitos imediatos, a fim de garantir a eficácia da sua política energética, a 
par da coerência e credibilidade da sua política externa; sublinha que trabalhar em prol da
independência energética da UE reforça a posição da UE na sua qualidade de ator à escala 
global;

2. Relembra à Comissão que os princípios orientadores da política energética da UE devem 
assegurar o aprovisionamento de energia e reduzir a dependência energética excessiva da 
UE neste domínio;

3. Salienta que a política energética da UE deve visar um maior grau de independência —
entre outras vertentes, através da busca de uma maior eficiência energética, do fomento de 
fontes de energia renovável e da migração para fontes com baixo teor de emissões — e, 
assim, aumentar, ao invés de comprometer, a competitividade da União; para esse fim, 
exorta a Comissão a apresentar iniciativas que sirvam o propósito de proteger a 
competitividade da UE e de evitar o risco de fugas de carbono causado pela transferência 
de produção para fora da UE, especialmente no caso de haver poucas – ou de não haver 
quaisquer – ações globais em matéria de redução das emissões de carbono; recorda que a 
política energética da UE deve ser equilibrada, de molde a garantir a execução de medidas 
destinadas a salvaguardar o acesso aos três pilares de uma energia segura, sustentável e 
competitiva;

4. Sublinha os desenvolvimentos ocorridos nos mercados de energia mundiais, incluindo o 
papel crescente do gás natural produzido a partir de fontes de energia não convencionais e 
com recurso a novas tecnologias, a evolução dos padrões da oferta e da procura, bem 
como o aparecimento de novos países produtores e de trânsito, os quais deverão ser tidos 
em conta na definição da política energética da UE;

5. Salienta que a solidariedade entre os Estados-Membros requerida pelo Tratado da União 
Europeia deve ser aplicada, tanto ao funcionamento diário, como à de gestão das crises, da 
política energética interna e externa; solicita à Comissão que forneça uma definição clara 
de "solidariedade energética", de modo a assegurar a sua observância por parte de todos os 
Estados-Membros;

6. Exorta a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) a definirem 
prioridades estratégicas para a política externa no domínio energético, tendo em devida 
conta o elevado nível de dependência energética da Europa e desenvolvendo, 
simultaneamente, uma política climática ativa através do envolvimento de todas as partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) e, em 
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especial, de parceiros-chave como os Estados Unidos e os cinco países do grupo dos 
BRICS; sublinha, designadamente, a necessidade de aprofundar o diálogo sobre as 
questões estratégicas de interesse mútuo no domínio da energia, fomentar a cooperação no 
plano da política energética e reforçar a colaboração no domínio da investigação em 
fóruns específicos, tais como o Conselho da Energia UE-EUA;

7. Salienta que a política energética da UE não pode, de forma alguma, contradizer os 
princípios básicos em que a UE assenta, designadamente, no que diz respeito à 
democracia e aos direitos humanos; insta a Comissão, neste contexto, a privilegiar, nas 
suas relações em matéria de energia, produtores e países de trânsito que partilhem e 
defendam os mesmos valores; 

8. 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 
da energia relacionados com o acervo comunitário; releva a importância de continuar a 
ampliar a Comunidade da Energia, nomeadamente no que diz respeito à inclusão de países 
da Parceira Oriental, da Ásia Central e do Mediterrâneo e ao estabelecimento de 
mecanismos de controlo jurídico que deem resposta à aplicação imperfeita do referido 
acervo; insta a União a fazer prova de solidariedade em relação aos parceiros que 
integram a Comunidade da Energia;  condena, a este respeito, as recentes ameaças 
proferidas pela Federação Russa em relação à Moldávia;

9. Salienta, além disso, a crescente importância da exploração de campos de petróleo e de 
gás no Mar Mediterrâneo e no Ártico; considera urgente o desenvolvimento de uma 
política da UE relativamente à perfuração de petróleo e de gás no mar, incluindo a 
delimitação das zonas económicas exclusivas (ZEE) dos Estados-Membros da UE e dos 
países terceiros envolvidos, em conformidade com a Convenção UNCLOS, de que todos 
os Estados-Membros e a UE enquanto tal são signatários;

10. Salienta que a UE deve manter um elevado perfil político no decurso da delimitação das 
ZEE e no processo de concessão de direitos de licença necessários à perfuração, com o 
objetivo de evitar tensões com países terceiros; sublinha que a energia deve ser utilizada 
como motor da paz, da cooperação e da estabilidade;

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

12. Recorda que as parcerias estratégicas da União com os países produtores e de trânsito, em 
particular com os países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança (PEV), 
requerem ferramentas adequadas, previsibilidade, estabilidade e investimento a longo 
prazo, fatores que devem ser disponibilizados em moldes integralmente coerentes com a 
legislação do mercado interno da energia; recorda a importância da rápida conclusão das 
interconexões energéticas com os Estados vizinhos como forma de fortalecer o 
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relacionamento com esses países; salienta, por isso, que os objetivos climáticos da União 
têm de se harmonizar com os projetos de investimento a longo prazo em infraestruturas da 
UE, vocacionados para a diversificação das rotas de abastecimento e para o reforço da 
segurança energética da União, tais como o corredor do Sul e o gasoduto Nabucco e a sua 
eventual ligação aos países da Europa central e oriental;

13. No domínio da energia, destaca a importância da transparência, do controlo democrático e 
da participação da sociedade civil nas relações com países terceiros;

14. Chama a atenção para a relação complexa entre o aprovisionamento de energia, o 
abastecimento de alimentos e a evolução em termos de segurança, nomeadamente, no que 
diz respeito aos biocombustíveis não sustentáveis da primeira geração, que podem ter um 
impacto social e ambiental negativo nos países em desenvolvimento; recomenda, por 
conseguinte, um maior investimento em biocombustíveis sustentáveis avançados 
produzidos a partir de produtos agrícolas residuais e algas, bem como um maior 
desenvolvimento destes combustíveis;

15. Manifesta a sua convicção de que o Conselho deve conceder um mandato à Comissão 
para conduzir as negociações sobre importantes projetos estratégicos de infraestruturas 
suscetíveis de afetar a segurança do aprovisionamento energético de toda a UE e que tal 
mandato deve igualmente ser considerado no âmbito de outros acordos 
intergovernamentais passíveis de causar um impacto considerável nos objetivos de longo 
prazo da UE em matéria de política energética, designadamente, a sua independência 
energética; saúda, a este respeito, os progressos realizados ao nível das negociações 
conduzidas pela Comissão sobre o tratado entre a UE, o Azerbaijão e o Turquemenistão, 
que visa a construção de uma Rede Transcaspiana de Gasodutos;

16. Saúda a criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre política 
energética para os acordos intergovernamentais entre Estados-Membros da UE e países 
terceiros, dado que este mecanismo visa o aumento da transparência política, da 
coordenação e da eficiência em toda a UE; insta os Estados-Membros a demonstrarem 
uma ambição ainda maior no que diz respeito à garantia de que os acordos contrários à 
legislação do mercado interno da energia não sejam levados à prática; entende que a 
Comissão deve dispor da prerrogativa de analisar os projetos de acordo sob o ponto de 
vista da sua compatibilidade com a referida legislação e de participar de negociações, se 
for caso disso; considera que o mecanismo de troca de informações é um passo para o 
aprofundamento da coordenação da compra de energia fora da UE, que é um aspeto de 
importância crucial para a concretização dos objetivos do Roteiro para a Energia 2050;

17. Apela a que o Roteiro para a Energia UE-Rússia tenha como fundamento os princípios de 
respeito mútuo e de reciprocidade, inscritos nas regras da Organização Mundial do 
Comércio, do Tratado da Carta da Energia e do Terceiro Pacote da Energia; apela à 
Comissão para que aplique e execute de forma eficaz as regras do mercado interno e da 
concorrência da UE em relação a todas as empresas do setor energético que operam no 
território da União; saúda, a este respeito, a recente investigação sobre o comportamento 
anticoncorrencial da Gazprom e das suas subsidiárias europeias, lamentando o decreto 
politicamente motivado do Presidente da Federação da Rússia, que proíbe as empresas 
energéticas do país de cooperarem com as instituições da UE; insiste em que todas as 
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empresas do setor energético cooperem plenamente com as autoridades de investigação; 
insta a Comissão a dar uma resposta adequada a este decreto e a assegurar que a 
prossecução das investigações;

18. Ressalta a importância de abordar o crescimento previsto das importações de gás para a 
UE a partir de países terceiros no curto e médio prazos, com vista à salvaguarda do 
aprovisionamento energético; reitera que, em algumas regiões e Estados-Membros, este 
desafio está intimamente ligado à dependência de um único país terceiro em termos de 
importação de gás e de petróleo; reconhece que vencer este desafio requer, entre outros, o 
reforço do papel dos recursos e das fontes energéticas renováveis a nível interno, que são 
essenciais para assegurar a competitividade e a segurança do aprovisionamento, bem 
como ações que visem a diversificação do conjunto de fornecedores de energia, rotas e 
fontes; reconhece que um dos objetivos estratégicos, neste contexto, deve consistir na 
concretização do Corredor Meridional do Gás e na definição de uma rota de 
abastecimento da UE que represente aproximadamente 10 a 20% da procura de gás na 
União até 2020, a fim de permitir que cada região da Europa tenha acesso físico a, pelo 
menos, duas fontes de gás distintas;

19. Assinala a importância de uma ampla cooperação na região do Ártico, nomeadamente 
entre os países da esfera euro-atlântica; solicita, por conseguinte, à Comissão que 
apresente uma avaliação holística dos benefícios e riscos da participação da UE na região 
do Ártico, incluindo uma análise do risco ambiental, tendo em conta a existência de áreas 
muito frágeis e imprescindíveis, especialmente nas latitudes mais elevadas do Ártico;

20. Solicita à Comissão que apoie a inclusão da denominada "cláusula de segurança 
energética" em todos os acordos comerciais, de associação, de parceria e cooperação 
celebrados com países produtores e de trânsito, que deverá estipular um código de conduta 
a seguir e definir expressamente medidas a tomar, em caso de qualquer alteração 
unilateral dos termos por um dos parceiros;

21. Apela a uma cooperação mais estreita entre o Conselho, a Comissão e o SEAE, a fim de 
que estas instâncias possam expressar-se e agir conjuntamente em questões relativas à 
política externa no domínio energético; salienta a necessidade de se criar um gabinete de 
política energética no SEAE e de envolver as delegações da UE na condução de uma 
diplomacia energética no terreno; recorda que o Parlamento Europeu deve ser 
regularmente informado dos desenvolvimentos neste domínio.
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