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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 para a população pobre;

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;

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 fornecimento de energia 
seguro, sustentável e competitivo, 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 relação complexa 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.


