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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. Congratula-se com o reforço da cooperação no domínio da energia na Política Europeia de 
Vizinhança; lembra que a segurança do aprovisionamento energético através da 
diversificação das fontes continua a ser uma prioridade da política energética da UE e que 
quer os países vizinhos a leste quer os países vizinhos a sul continuam a ter uma 
importância chave na política energética externa da UE;

2. Solicita à Comissão que encoraje a construção, a melhoria e o desenvolvimento das redes 
de energia e a interligação das infra-estruturas com os países vizinhos da UE;

3. Recorda a importância das fontes de energia renováveis e da eficiência energética e 
observa que quer os países vizinhos a leste quer os países vizinhos a sul têm um elevado 
potencial nestes domínios; reconhece que uma maior utilização das energias renováveis é 
muitas vezes dificultada pela ausência de incentivos e pelas limitações técnicas que 
impedem as redes de receberem e distribuírem a energia gerada a partir de fontes 
renováveis e exorta a Comissão a apoiar o desenvolvimento das competências locais e da 
transferência de "know-how";

4. Nota que a segurança nuclear deve ser uma prioridade essencial do diálogo da UE com os 
países vizinhos;

5. Congratula-se com o propósito da Comissão de acelerar o processo de integração do 
mercado energético, encorajando uma maior convergência dos quadros normativos, não 
obstante o valor do Tratado da Comunidade da Energia;

6. Apoia uma maior cooperação em sectores como a indústria, as PME, a investigação, 
desenvolvimento e inovação (I&D&I), as tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
e o espaço; saúda as propostas da Comissão relativas ao desenvolvimento de um espaço 
comum do conhecimento e da inovação e de uma economia digital com base nas TIC;

7. Aguarda as propostas da Comissão relativas ao novo Instrumento Europeu de Vizinhança 
(IEV) e congratula-se com o propósito da Comissão de introduzir uma maior 
diferenciação, flexibilidade e condicionalidade na concessão de fundos; sublinha que, 
embora a regulamentação financeira da UE tenha de ser inteiramente respeitada, os fundos 
da UE devem ser facilmente acessíveis e a procura da excelência não deve ser dificultada 
pela existência de um enquadramento rígido.


