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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. Exorta a Comissão a desenvolver o mercado interno da energia com base numa posição 
comum no domínio da política energética entre a Comissão, o Parlamento Europeu e os 
Estados-Membros que respeite o direito de os Estados-Membros implementarem o 
respectivo cabaz energético, em conformidade com os imperativos da sustentabilidade, da 
competitividade, da eficiência energética e da protecção do clima da UE, a utilização de 
fontes de energia renováveis e, sobretudo, a segurança do aprovisionamento mercê de 
cooperação reforçada com países vizinhos;

2. Incentiva os Estados-Membros da UE a darem provas de solidariedade na resposta aos 
desafios energéticos do século XXI, estimulando, assim, com uma energia positiva, as 
acções prosseguidas pela União com base no artigo 194.º do TFUE;

3. Salienta a necessidade de desenvolver sinergias entre a estratégia da UE no domínio da 
energia e as relações externas com fornecedores estratégicos de energia, a fim de conferir 
uma maior proeminência à segurança do abastecimento de energia e eficiência energética 
nos futuros acordos comerciais e de garantir à UE um acesso a longo prazo ao 
aprovisionamento em matérias-primas e possibilidades de desenvolvimento, no interesse 
de ambas as partes;

4. Considera que a eficiência energética deve ser promovida a nível internacional e tornar-se 
uma prioridade global e entende, por conseguinte, que deve ser incorporada na futura 
estratégia energética da UE e nas políticas de desenvolvimento e comércio internacional;

5. Exorta a Comissão a apoiar projectos de energia solar, eólica e de bioenergia em países 
terceiros; entende que o fornecimento descentralizado de energia incrementará a 
segurança do abastecimento de energia; considera ainda que deve haver uma conexão com 
as redes supra-regionais de energia e que as iniciativas como a DESERTEC devem ser 
desenvolvidas e formuladas de modo a reflectirem os interesses da UE e dos países 
terceiros;

6. Exorta a Comissão a acelerar, através de acordos comerciais, a adopção de normas de 
segurança e de rendimento energético compatíveis com os requisitos da UE sobre a 
produção, transporte, trânsito, armazenagem e transformação/refinação de importações e 
exportações de energia e a propor, a nível da OMC, normas mundiais tendo em vista 
favorecer um comércio aberto e justo em fontes de energia renováveis e seguras e em 
novas tecnologias inovadoras ligadas à energia;

7. Considera que a diversificação das fontes de energia, das vias e das infra-estruturas de 
aprovisionamento em energia e a interconexão das redes de petróleo e de gás e as redes 
inteligentes constituem elementos essenciais da segurança e da viabilidade a longo prazo 
do aprovisionamento energético com destino à UE e a países terceiros; recorda que estas 
orientações políticas contribuem igualmente para favorecer o desenvolvimento de novas 
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tecnologias no domínio da energia e a criação de emprego na UE, bem como em países 
terceiros;

8. Destaca a necessidade de capitalizar o potencial de inovação de que dispõem as empresas 
europeias e os serviços públicos da UE em matéria de energias e de tecnologias 
renováveis, nomeadamente tecnologias de eficiência energética e as TIC avançadas, para 
promover, através de acordos comerciais, uma passagem progressiva para uma economia 
com baixas emissões de carbono e garantir assim novas oportunidades para venda dos 
produtos e do know-how da UE neste domínio, assegurando a respectiva transferência, se 
for caso disso;

9. Reafirma a importância de aumentar a investigação da UE e as injecções de capital, como 
sejam os investimentos directo estrangeiro da UE na construção e modernização das infra-
estruturas energéticas na UE e em países em desenvolvimento, nomeadamente através de 
parcerias entre os sectores público e privado e empresas conjuntas, ou, se for caso disso, 
através de parcerias dentro do sector público, o que permitirá promover a transferência de 
tecnologia e a diversificação do cabaz energético nestes países;

10. Exorta a Comissão a criar um elevado grau de transparência do mercado no comércio 
internacional de energia; entende que cumpre precaver a utilização abusiva e a 
manipulação do mercado através de normas internacionais;

11. Acolhe favoravelmente a decisão do Governo do Equador de renunciar à exploração do 
jazigo de petróleo de Yasuni, na floresta amazónica, com o objectivo de preservar o 
ambiente e reduzir a sua dependência da exportação de energia fóssil, e considera que a 
UE deve apoiar este esforço e outros esforços similares.
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