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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. Salienta que a política da UE em matéria de energias renováveis beneficiou a economia e 
contribuiu para a criação de mais de 500 000 postos de trabalho a nível nacional1; exorta a 
Comissão a prosseguir, em relação às energias renováveis, uma abordagem ambiciosa, 
mas também estruturada e voltada para o futuro, que inclua mecanismos de apoio 
financiados de forma sustentável e capazes de se adaptarem e adequarem ao avanço das 
tecnologias, medidas destinadas a fomentar a inovação tecnológica, a integração das 
energias renováveis no mercado da energia e no cabaz energético e a transmissão da 
capacidade necessária, bem como a identificação de novas áreas estratégicas; salienta que 
esta estratégia também deveria fomentar a simplificação do comércio, de modo a apoiar os 
esforços dos países em desenvolvimento neste domínio específico e permitir a utilização 
de energias renováveis como produtos comerciais;

2. Salienta que o apoio da UE ao desenvolvimento de energias renováveis se deve inserir no 
quadro de uma política industrial comum ambiciosa, que abranja tanto a investigação e o 
desenvolvimento como o financiamento, dado que é necessário assegurar a liderança da 
UE neste setor;

3. Constata que a liderança da UE no domínio das tecnologias ligadas às energias renováveis 
está atualmente comprometida, nomeadamente devido ao recurso a práticas comerciais 
desleais por parte de algumas economias emergentes; insta, por conseguinte, a Comissão a 
utilizar, de forma estratégica, rápida e eficaz, os instrumentos de defesa comercial e o 
mecanismo de resolução de litígios da OMC, a fim de impedir essas práticas ilícitas, 
agindo em estreita colaboração com as empresas afetadas por tais práticas;

4. Insta a Comissão a verificar de forma ativa a utilização injustificada de obstáculos não 
pautais, subsídios e medidas de dumping por parte de parceiros comerciais da UE neste 
domínio;

5. Recorda que a Comissão apoia a dimensão local da produção de energia a partir de fontes 
renováveis; partilha o ponto de vista da Comissão, segundo a qual a produção 
descentralizada de energia tem muitas vantagens, como a utilização de fontes de energia 
locais, o que promove o desenvolvimento e a coesão das comunidades, dado proporcionar 
fontes de rendimento e criar empregos a nível local, reduzindo a dependência de certas 
regiões da União Europeia em relação aos fornecedores de energia de países terceiros; 
salienta que, para o pleno desenvolvimento das energias renováveis, é importante 
proporcionar incentivos à utilização, na medida do economicamente possível, dos recursos 
locais, devendo a contratação pública desempenhar um papel importante neste contexto, 
sempre que necessário;

6. Salienta a importância do papel a desempenhar pelo comércio para assegurar a produção e 

                                               
1 Eurostat, 2010.
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o financiamento sustentáveis das energias renováveis; recorda que a bioenergia e os 
agrocombustíveis importados devem respeitar os critérios de sustentabilidade da UE e que 
estes devem ser claramente definidos; exorta, para o efeito, a Comissão a introduzir o uso 
indireto do solo como critério adicional; recomenda que os acordos comerciais contenham 
disposições que tenham em conta questões como a desflorestação e a degradação florestal 
e incentivem uma boa gestão do solo e dos recursos hídricos; exorta a Comissão a 
continuar a negociar acordos de parceria voluntários (APV) com países terceiros 
relevantes com vista à proibição da exploração ilegal de madeira;

7. Recorda que o défice comercial da UE decorrente das importações de combustíveis 
fósseis deverá aumentar nos próximos anos e que a dependência dessas importações 
comporta riscos políticos e ambientais cada vez maiores; sublinha, a este respeito, o papel 
que as fontes de energia renováveis nacionais desempenham em termos de segurança do 
fornecimento e de restabelecimento de uma balança comercial positiva com os países 
exportadores de petróleo e gás, e sublinha, por isso, que estas fontes devem desempenhar 
um papel mais importante na consecução dos objetivos de segurança energética da EU;

8. Acolhe com satisfação o pilar da cooperação internacional; reconhece o potencial que os 
países vizinhos e, em particular, os países do sul do Mediterrâneo representam em termos 
de produção de energia renovável; acredita que os ACLAA propostos pela UE poderiam 
ser um meio útil de integração dos países desta região no mercado energético da UE e de 
investimento no seu desenvolvimento tecnológico de uma forma que favoreça a 
sustentabilidade das suas economias, com base numa verdadeira cooperação;

9. Defende que os Estados-Membros, em colaboração com a Comissão, devem usar os 
acordos com países terceiros em matéria de energia e comércio para consolidar os 
objetivos da política europeia para o desenvolvimento das energias renováveis;

10. Considera que os mecanismos de cooperação e o comércio com países terceiros devem ser 
explorados para uma melhor utilização do potencial das energias renováveis e que estas 
medidas implicam uma avaliação dos requisitos em matéria de infraestruturas para um 
funcionamento seguro e eficiente das redes elétricas nacionais, assim como uma avaliação 
dos custos para países de trânsito;

11. É de opinião que o objetivo de reforço da cooperação no domínio da energia, tanto na UE 
como com os países vizinhos, deve ser acompanhado do necessário desenvolvimento das 
infraestruturas energéticas;

12. Sublinha que um comércio eficaz, justo e livre pode contribuir para uma introdução mais 
rápida e económica das fontes de energia renováveis e das tecnologias de eficiência 
energética;

13. Insta a Comissão a ter em conta o acordo da OMC sobre tecnologias de informação e a 
investigar as possibilidades de dar início a um acordo de comércio livre sobre tecnologia 
ambiental, que estabeleça um comércio isento de direitos aduaneiros para produtos de 
tecnologia ambiental;

14. Relembra o acordo do G20 que prevê a supressão gradual dos subsídios aos combustíveis 
fósseis; insta a Comissão a apresentar rapidamente propostas de calendário para a 



AD\927843PT.doc 5/6 PE502.196v02-00

PT

supressão gradual de todos os subsídios aos combustíveis fósseis concedidos por 
instituições, como agências de crédito à exportação, que recebem apoio público da UE ou 
dos Estados-Membros;

15. Exorta a Comissão a prosseguir os seus esforços para alcançar um acordo relativamente a 
um protocolo pós-Quioto que estabeleça condições de concorrência mais equitativas a 
nível internacional para a indústria transformadora europeia;

16. Insta as instituições da UE e as autoridades dos Estados-Membros a terem em conta os 
efeitos negativos de uma maior desindustrialização da UE e da transferência da produção 
com elevadas emissões de CO2 para países terceiros, ao elaborarem futura legislação, em 
particular, sobre a redução das emissões de CO2 na UE.
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