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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:

1. Congratula-se com a inclusão do objetivo do acesso universal à energia em 2030 na 
comunicação «A política energética da UE: Estreitar os laços com parceiros para além das 
nossas fronteiras» e considera que, para os países em desenvolvimento, isso deve focar-se 
em energia descentralizada, sustentável e acessível, particularmente para as populações 
rurais e pobres; incentiva o apoio a esquemas de pagamento inovadores, com 
envolvimento privado e público, para tornar o preço da energia acessível aos 
consumidores finais;

2. Sublinha que a energia sustentável é uma força motriz do desenvolvimento e reitera o seu 
apelo a um programa específico de «energia e desenvolvimento», com um foco especial 
em soluções de energia renovável, eficiente, em pequena escala e descentralizada, e à 
promoção da capacidade de desenvolvimento e da transferência de tecnologia para 
assegurar a propriedade local; salienta que os projetos de energias renováveis em larga 
escala podem ser necessários para satisfazer, de forma sustentável, a procura crescente de 
energia dos centros urbanos e da indústria, particularmente nos países emergentes; insta a 
que esses projetos adiram sempre aos mais elevados critérios sociais e ambientais;

3. Apela, quando se trata de assuntos energéticos com os países em desenvolvimento, ao 
respeito pelos principais objetivos de desenvolvimento da UE, à democracia e aos direitos 
humanos, no contexto de uma abordagem estratégica para o aprovisionamento de energia 
segura, sustentável e competitiva, colocando no centro os interesses da população nos 
países em desenvolvimento;

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

5. Chama a atenção para a complexa relação entre o fornecimento de energia e de alimentos 
e a evolução em termos de segurança, especialmente no que diz respeito aos 
biocombustíveis, que podem ter um impacto social e ambiental negativo nos países em 
desenvolvimento; considera que o direito à alimentação tem de ter precedência sobre o 
objetivo da UE em matéria de energias renováveis para os biocombustíveis;

6. Observa que a expansão dos agrocombustíveis tem assentado maioritariamente na 
expansão da monocultura industrial em larga escala, alargando, assim, práticas agrícolas 
que são nocivas para o ambiente, a biodiversidade, a fertilidade do solo e a 
disponibilidade de água; expressa a sua preocupação pelo facto de que, ao incentivar a 
concentração da propriedade da terra, a expansão dos biocombustíveis possa ter 
consequências dramáticas em termos de violação dos direitos fundiários, perda do acesso 
a recursos naturais vitais, desflorestação e degradação do ambiente;

7. Expressa a sua preocupação relativamente à ausência de qualquer critério vinculativo de 
sustentabilidade para a produção de biomassa no quadro da Diretiva Energias Renováveis; 
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considera que, nessas circunstâncias, a bioenergia poderia desempenhar um papel 
negativo na luta contra as alterações climáticas e tornar-se um estímulo adicional à 
apropriação de terras, à insegurança alimentar, à desflorestação e à degradação da floresta 
nos países em desenvolvimento; insta a Comissão, consequentemente, a desenvolver 
critérios de sustentabilidade juridicamente vinculativos, que permitam evitar as 
consequências negativas climáticas, ambientais e sociais decorrentes da utilização e da 
produção de biomassa para fins energéticos;

8. Convida a UE a criar uma política de produção sustentável de biomassa e da sua utilização 
para fins energéticos, capaz de responder aos requisitos da política relativa às alterações 
climáticas, e que seja também coerente com a política de cooperação para o 
desenvolvimento da União.



AD\897343PT.doc 5/5 PE480.892v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 27.3.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

25
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Nirj Deva, 
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, 
Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, 
Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf 
Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna 
Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda


