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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Reconhece que a Região do Mar Negro (RMN) reveste importância estratégica para a 
segurança energética e a diversificação do abastecimento energético da UE, em virtude da 
sua proximidade do Mar Cáspio, do Médio Oriente e da Ásia Central, e que, após a 
adesão da Roménia e da Bulgária, a EU se tornou num importante actor nessa região;

2. Assinala a parceria estratégica de há longa data entre a UE e a Rússia e o seu interesse 
comum no reforço do comércio bilateral e do investimento e na facilitação e liberalização 
comercial na economia mundial, bem com no reforço e desenvolvimento da concorrência, 
incluindo na RMN; 

3. Salienta, tendo em conta as novas interconexões de gás e electricidade e as novas centrais 
de energia (produção de combustíveis fósseis, projectos de energias renováveis e energia 
nuclear), que importa dispor de regras de mercado transparentes, proteger o ambiente e os 
investimentos, poder contar com previsibilidade e condições equitativas para o trânsito e 
comércio de energia;

4. Reafirma que a segurança da política de abastecimento energético da UE assenta na 
diversificação das fontes e rotas de aprovisionamento; salienta a importância do gasoduto 
Nabucco e solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, conjuntamente com os seus 
parceiros, acelerem a sua execução;

5. Salienta a necessidade de reforçar a cooperação multilateral no domínio energético na 
RMN, para a qual a OMC e o TCE 1 prevêem os princípios fundamentais; apoia a plena 
integração regulamentar e do mercado com base na legislação da UE em matéria 
ambiental e energética e encoraja a participação dos países da RMN no Tratado da Carta 
da Energia, bem como a assistência da EU, do BEI e do BERD à modernização das infra-
estruturas energéticas da RMN; 

6. Considera que, para efeitos do comércio e transporte internacional de hidrocarbonetos na 
região, é essencial desenvolver os portos da UE no Mar Negro, incluindo os terminais de 
petróleo e gás e as disposições intermodais; 

7. Reconhece os resultados do projecto BSI2 no estabelecimento de uma rede regional de 
educação e investigação na RMN, bem como a sua conexão com GEANT, e exorta a 
Comissão a dar continuidade ao apoio a projectos de investigação da RMN, 
designadamente: HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN; 

                                               
1 Tratado da Carta da Energia;
2 Interconexão do Mar Negro;
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8. Reconhece a importância da CMN1, da OCEMN2, bem como o papel desempenhado pela 
Sinergia do Mar Negro, e exorta a Comissão a desenvolver a estratégia da UE para o Mar 
Negro, fazendo-a acompanhar de um Plano de Acção que integre projectos emblemáticos 
nas seguintes áreas de cooperação: desenvolvimento económico sustentável, melhoria da 
conectividade e comunicação, protecção ambiental, segurança, migração e intercâmbio 
cultural, mediante recurso a todos os instrumentos financeiros disponíveis (FC, FEDR, 
FIPV, IEVP)3.

                                               
1 Comissão par o Mar Negro;
2 Organização de Cooperação Económica do Mar Negro;
3 Fundo de Coesão, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria, Facilidade de Investimento no quadro da Política de Vizinhança;   


