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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. Acolhe favoravelmente uma política externa comum da UE no domínio da energia que 
visa garantir aprovisionamentos energéticos seguros, sustentáveis e competitivos a 
empresas e cidadãos e reduzir a dependência de certas regiões da UE em relação a 
fornecedores de energia de países terceiros, bem como estabelecer uma economia de 
energia baseada numa elevada eficiência energética e numa transição para energias 
renováveis amigas do ambiente o mais brevemente possível; exorta a Comissão a 
assegurar que a sua política energética e ações de cooperação neste domínio sejam 
compatíveis com o conceito político comum da UE, tal como descrito no Roteiro 2050;

2. Apela a uma maior sinergia entre as políticas comerciais e energéticas da UE, de acordo 
com a estratégia Europa 2020; sublinha a necessidade de promover estruturas de 
governação globais para matérias-primas, no sentido de reduzir tensões internacionais 
neste domínio, e louva o exemplo do Fórum Internacional da Energia (FIE) neste âmbito; 
considera a celebração, com os nossos parceiros comerciais estratégicos, de contratos a 
longo prazo para o aprovisionamento de energia e matérias-primas a um preço justo uma 
das principais prioridades; apela, por conseguinte, à UE para que adote uma estratégia 
coerente da União em matéria de contratos de aprovisionamento de energia celebrados 
com estes parceiros;

3. Louva a criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos em 
matéria de energia entre Estados-Membros e países terceiros com vista a pugnar por ações 
externas consistentes no domínio da energia, bem como a aumentar a transparência das
importações de energia para a UE; observa que muitos acordos no domínio da energia têm 
componentes de investimento – é por esta razão que a Comissão deve assegurar que seja 
preservada a coerência entre acordos de energia e acordos de investimento, e, mais
concretamente, que os poderes e recomendações do Parlamento Europeu sejam tidos em 
conta na futura política de investimento; acentua que a Comissão deve assumir um papel 
ativo e impulsionador ao coordenar os acordos intergovernamentais, no sentido de 
assegurar que todos os créditos apurados possam ser executados; antes de assinar acordos 
no domínio da energia, os Estados-Membros devem transmitir os acordos 
intergovernamentais negociados à Comissão, para aprovação, assegurando que tais 
acordos sejam compatíveis com o Direito da União e, nomeadamente, com os regimes 
comerciais e de investimento e com o mercado interno da energia, bem como com os 
objetivos das políticas da União a longo prazo em matéria de energia e de alterações 
climáticas;

4. Insta a Comissão a promover em todos os acordos comerciais relevantes, incluindo no 
âmbito da OMC, a adoção dos princípios da Iniciativa para a Transparência das Indústrias 
Extrativas e as normas internacionais relativas à governação dos mercados da energia, 
incluindo a supressão gradual das subvenções aos combustíveis fósseis com objetivos 
quantificados;
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5. Realça a necessidade de o CET encorajar a cooperação sobre os regimes regulamentares, a 
investigação no domínio da energia sustentável e da eficiência energética, a investigação 
no domínio da fusão e da segurança nuclear, entre outras matérias, e apela à realização de 
diálogos regulares sobre a energia com a Rússia e outros parceiros, a fim de desenvolver e 
fazer aplicar com mais eficácia as regras internacionais relativas à produção, transporte, 
trânsito, armazenagem e transformação de energia de forma segura e eficiente, bem como 
o comércio bilateral de novas tecnologias e produtos energéticos, como os 
biocombustíveis;

6. Recorda que a UE se comprometeu a reduzir em 20 % as suas emissões de gases com 
efeito de estufa até 2020 e que uma eficiência energética acrescida no âmbito da 
cooperação com os nossos parceiros além das fronteiras da UE é essencial para a 
concretização deste objetivo; considera que o aumento da eficiência energética representa 
uma fonte de crescimento e de criação de emprego; por conseguinte, solicita à Comissão 
que fomente a I&D e a inovação no domínio das energias renováveis e tecnologias de 
eficiência e que promova a racionalização do consumo de energia; acentua a necessidade 
de a Comissão promover a cooperação e parcerias estratégicas com os países em fase de 
transição para economias sustentáveis nos domínios da inovação e da I&D, da eficiência 
energética e poupança de energia, da aplicação de tecnologias de energias renováveis, 
bem como do armazenamento de energia, das redes inteligentes e do equilíbrio de 
sistemas energéticos, e negociar o acesso ao mercado dos produtos e serviços correlatos 
da UE, promovendo simultaneamente uma transição progressiva para uma economia 
sustentável com baixas emissões de carbono através de acordos comerciais com, por 
exemplo, fornecedores de eletricidade renovável com um nível de emissões de gases com 
efeito de estufa tão baixo quanto possível;

7. Em conformidade com o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio que diz respeito a 
assegurar o acesso à energia para todos, reafirma a importância de aumentar o IDE da UE 
na construção e modernização de infraestruturas energéticas e na eficiência energética em 
países em vias de desenvolvimento através da capacidade de produção de energia a partir 
de fontes renováveis, bem como do apoio à criação de quadros legislativos adequados, a 
fim de contribuir para a diversificação do seu pacote energético, reforçando, ao mesmo 
tempo, a proteção dos investimentos europeus neste domínio por meios legais 
apropriados;

8. Exorta a Comissão a apoiar o estabelecimento de um sistema global de indexação de gás 
na UE baseado nos preços do mercado do gás, de modo a permitir a todas as empresas 
comercializadoras de gás da UE uma negociação mais justa e previsível com os 
fornecedores de gás externos, independentemente dos preços do petróleo, e a fomentar 
ainda mais a concorrência no mercado interno do gás da UE.
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