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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

para estreitar laços de cooperação na política energética com parceiros para além das 
nossas fronteiras: Uma abordagem estratégica para o aprovisionamento de energia 
segura, sustentável e competitiva
(2011/0000(INI))

o Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões relativa à segurança do 
aprovisionamento energético e à cooperação internacional: «A política energética da UE: 
Estreitar os laços com parceiros para além das nossas fronteiras» (COM(2011)0539),

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre 
acordos intergovernamentais entre Estados-Membros e países terceiros no domínio da 
energia (COM (2011)0540),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de xxxx relativas à segurança do 
aprovisionamento energético e à cooperação internacional – «A política energética da UE: 
Estreitar os laços com parceiros para além das nossas fronteiras»,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2010, «Rumo a uma nova 
estratégia energética para a Europa, 2011-2020»1,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do Comércio Internacional 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que os atuais desafios energéticos globais exigem ações unívocas, eficazes 
e equitativas da União Europeia na cena internacional, nomeadamente através do reforço 
da dimensão externa da sua política energética, do aumento da diversificação e do reforço 
da segurança do aprovisionamento;

B. Considerando que a dependência da UE em relação às importações energéticas tenderá a 
aumentar durante a próxima década devido ao esgotamento dos recursos internos de 
combustíveis fósseis, apesar da crescente importância das energias renováveis, da 
eficiência energética e da investigação sobre tecnologias energéticas;

C. Considerando que atualmente a UE, como economia e sociedade digital, está muito mais 
dependente do aprovisionamento contínuo e fiável de eletricidade;

D. Considerando que a UE se está a tornar um grande importador de combustíveis fósseis, o 
que, por um lado, mostra o aumento da dependência e vulnerabilidade da UE em relação
aos fornecedores externos, mas que, por outro lado, confere à UE um poder considerável 

                                               
1 Textos adotados, P7_TA(2010)0441.
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enquanto grande adquirente de energia nos mercados mundiais;

E. Considerando que os movimentos de aquisição hostil no mercado de energia da UE por 
parte de entidades estrangeiras não transparentes representam uma ameaça que requer a 
aplicação rigorosa das regras da UE em matéria de concorrência, a fim de garantir um 
bom funcionamento do mercado interno e evitar futuramente a interrupção e crises do 
aprovisionamento de gás;

F. Considerando que os esforços para garantir a segurança do aprovisionamento 
exclusivamente a nível nacional se revelaram insuficientes e não salvaguardam os 
interesses de longo prazo de todos os Estados-Membros da UE;

G. Considerando que, embora a necessidade de desenvolvimento da infraestrutura energética 
tenha sido profusamente reconhecida pela UE, continua a faltar o incentivo necessário ao 
investimento;

H. Considerando que a manutenção do atual padrão heterogéneo de aprovisionamento e de 
dependência das importações entre os Estados-Membros (Estados-Membros Ocidentais: 
importam muito, mas dependem pouco da Rússia; Estados-Membros de Leste: importam 
relativamente pouco, mas dependem muito da Rússia) seria perigoso e que apenas um 
mercado energético europeu plenamente integrado, cujo funcionamento seja baseado na 
solidariedade, poderá dar uma resposta adequada aos desafios que se colocam em matéria 
de segurança do aprovisionamento energético;

I. Considerando que é de importância fundamental garantir, no domínio energético, a 
consistência e coerência das relações externas da UE com os principais países produtores, 
de trânsito e consumidores e que a coordenação estratégica e política a um nível superior 
ao dos Estados-Membros é essencial em sede de negociação com fornecedores energéticos 
poderosos de países terceiros;

Mercado interno da energia – melhor coordenação a nível da UE

1. Realça a necessidade de uma forte coordenação entre as políticas dos Estados-Membros e 
as ações conjuntas no domínio da segurança energética, da transparência e da 
implementação cabal do mercado interno da energia;

2. Considera que um mercado interno europeu da energia  plenamente operacional, 
interligado e integrado, constitui um elemento essencial de uma política energética externa 
europeia bem sucedida e vice-versa, pelo que a política energética externa da UE e os 
acordos bilaterais dos Estados-Membros devem estar em plena conformidade com a 
legislação da UE;

3. Salienta que o bom funcionamento do mercado interno exige que a energia importada de 
países terceiros para a União seja totalmente regida pelas regras do mercado interno da 
energia, pelo que a UE, tendo em vista a criação de um sistema regulamentar único, deve 
desenvolver esforços no sentido de persuadir os países exportadores de energia a adotar as 
regras do mercado interno da energia da UE;

4. Realça o facto de que a força resultante da integração do mercado interno da energia dever 
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ser plenamente explorada, combinando os meios, as competências e as capacidades dos 
Estados-Membros e da UE; exorta, por conseguinte, a uma maior transparência e a um 
maior envolvimento da UE nas negociações de acordos entre os Estados-Membros e 
países terceiros, uma vez que estes acordos podem também ter impacto sobre o 
funcionamento do mercado interno da energia da UE;

5. Entende que uma melhor coordenação entre os próprios Estados-Membros e entre os 
Estados-Membros e a Comissão deverá permitir aos Estados-Membros beneficiar 
plenamente do peso político e económico da União; acolhe favoravelmente, neste 
contexto, a proposta de decisão da Comissão relativa à criação de um mecanismo de 
intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais entre Estados-Membros e 
países terceiros no domínio da energia;

6. Considera que a implementação de uma política externa da UE, consistente e coerente, no 
domínio da energia exige uma coordenação regular entre os Estados-Membros e a 
Comissão; exorta a Comissão a proceder, quer a nível político quer a nível de peritos, a 
intercâmbios regulares com os Estados-Membros, nomeadamente através do Grupo 
Estratégico proposto de Cooperação Internacional no domínio da Energia, sobre as 
prioridades e atividades da UE e a estratégia externa dos Estados-Membros em matéria de 
energia;

7. Considera que se devem realizar com regularidade debates sobre os desafios que se
colocam em matéria de política energética externa da UE durante as reuniões formais e 
informais dos ministros da Energia em sede de Conselho, com a participação do Alto 
Representante, do Comissário e dos seus serviços competentes;

8. Entende que, quando um projeto de infraestrutura de importância estratégica afete a 
segurança do aprovisionamento energético da UE no seu todo, o Conselho deve ponderar 
na concessão de um mandato de negociação à Comissão para conduzir as negociações, e 
que tal mandato deve também ser considerado, no caso de outros acordos 
intergovernamentais que se julgue terem um impacto significativo nos objetivos gerais da 
UE em matéria de política energética;

9. Exorta a Comissão a desenvolver uma ferramenta de partilha de informações para recolher 
e disponibilizar dados relevantes sobre os programas e projetos energéticos dos 
Estados-Membros e das instituições administrativas e financeiras da UE em países 
terceiros; Exorta, neste contexto, os Estados-Membros a fornecerem os dados relevantes à 
Comissão;

10. Exorta a Comissão a acompanhar os mercados da energia mundiais, reunindo informações 
e dados disponíveis dos Estados-Membros e organizações internacionais, como a AIE, 
bem como a apresentar, para o efeito, um instrumento jurídico para esse fim, antes do 
final de 2012;

Diversificação - maior segurança do aprovisionamento energético europeu

11. Salienta que a crescente dependência da UE em matéria de importações de combustíveis 
fósseis pode ter efeitos significativos sobre o caráter independente da sua tomada de 
decisões em outras áreas políticas, e que somente a interligação, a interdependência e a 
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solidariedade entre os Estados-Membros podem compensar este fenómeno desfavorável;

12. Salienta que as ações tendentes a uma diversificação de fornecedores, vias e fontes de 
aprovisionamento de energia à UE devem ser aceleradas, especialmente aquelas que 
visam a criação de novos corredores de transporte (Corredor Oriental, Corredor 
Meridional e a Bacia do Mediterrâneo) criando uma verdadeira concorrência em matéria 
de aprovisionamento das fontes de gás, aumentando a quota da UE de GNL, alcançando 
novos fornecedores distantes (Austrália, Canadá, Estados Unidos, América Latina, África 
Subsariana, Ásia Central, etc.), melhorando a interligação das redes de energia e 
completando os anéis da infraestrutura de eletricidade e gás euromediterrânicos, 
modernizando e renovando ao mesmo tempo a frota existente de centrais de energia 
elétrica e gás, assim como a infraestrutura (redes e condutas);

13. Considera que, com a difusão das novas tecnologias de energia não convencionais (areias 
asfálticas e gás de xisto do Canadá, Estados Unidos, Austrália, Catar, Brasil, Argentina, a 
exploração energética da região do Ártico, novas explorações no Iraque, Venezuela e 
países africanos), novos atores, parceiros e regiões surgem como possíveis futuros 
fornecedores e que a UE tem também que concentrar os seus esforços para tirar o máximo 
partido desta nova situação e desenvolver novas parcerias energéticas a fim de diversificar 
os seus fornecedores;

Sustentabilidade - reforçar parcerias com países fornecedores de energia

14. Considera que a crescente concentração das reservas de combustíveis fósseis em países 
fortemente instáveis e antidemocráticos torna a UE vulnerável e compromete 
profundamente o desenvolvimento de uma política energética europeia comum credível, 
eficaz e coerente;

15. Realça a necessidade de expandir as ligações através da construção de novas interligações 
entre a rede europeia de energia e países vizinhos (Balcãs Ocidentais, vizinhos do Leste e 
os países do Mar Cáspio), bem como através da criação de uma área de regulamentação 
mais vasta, evitando a construção de centrais baratas, mas de grande consumo de CO2,
perto das fronteiras da UE;

16. Salienta, relativamente ao diálogo UE-Rússia, no âmbito do qual a UE deveria falar a uma 
só voz, que a situação específica e dependente dos Estados-Membros da Europa Central e 
de Leste deve ser tida em conta uma vez que o problema da dependência energética só 
pode ser resolvido ligando toda a infraestrutura energética a nível da UE e implementando 
plenamente as regras do mercado interno da energia;

17. Recorda que os países do Espaço Económico Europeu já fazem parte do mercado interno 
da EU e que a sua cooperação é fundamental para alcançar os objetivos energéticos de 
2020; acolhe favoravelmente as iniciativas atuais no sentido de intensificar a cooperação 
com a Suíça, as quais devem também visar a sua integração no mercado interno da energia  
da UE;

18. Está convicto de que a política energética externa da UE deverá tomar como base e 
promover os princípios da solidariedade, da transparência, da subsidiariedade, da 
sustentabilidade e da cooperação, bem como a reciprocidade, uma abordagem de mercado 
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baseada em regras e a coordenação entre a UE, os Estados-Membros e os países parceiros;

19. Considera que, paralelamente à cooperação em matéria de exploração, comércio e  
trânsito de produtos energéticos para a UE, existe também a necessidade de intensificar a 
cooperação a nível da segurança das tecnologias energéticas, da partilha de dados sobre a 
transferência de conhecimentos técnicos, da promoção da eficiência e da poupança 
energética, assim como das fontes energéticas limpas e renováveis, em particular, no 
âmbito das relações com os países cujo consumo de energia conhece um rápido 
crescimento;

20. A fim de promover a produção de energia globalmente segura e ambientalmente 
responsável, apoia o reforço e a promoção da proteção radiológica, das salvaguardas, das 
normas de segurança nuclear, de requisitos rigorosos para operações de exploração 
offshore de petróleo e gás, de segurança do transporte marítimo de petróleo bruto e 
produtos petrolíferos, bem como a cooperação no domínio das  novas tecnologias, da IDI 
e da elaboração de normas internacionais;

21. Reconhece que as competências acumuladas no seio da UE, com base na nossa 
experiência com a conceção e implementação do regime de comércio de licenças de 
emissão (ETS), pode ser benéfica para países terceiros e exorta a Comissão a prestar 
assistência e a conceder incentivos a países terceiros na criação e conceção do seu próprio 
ETS com vista à vinculação de tais sistemas à UE;

22. Considera que a UE deve trabalhar em estreita colaboração com os principais 
exportadores de biocombustíveis de países terceiros, a fim de assegurar que estas opções 
alternativas de energia limpa, que podem contribuir para a diversificação da oferta, 
possam ser verdadeiramente sustentáveis e que as alterações do uso indireto do solo com 
consequências negativas possam ser evitadas;

23. Solicita à Comissão para elaborar roteiros de energia comuns, não só com importantes 
fornecedores de energia como a Rússia, mas também com os principais parceiros que 
enfrentam desafios semelhantes e partilham valores semelhantes, como os EUA, Canadá, 
Austrália e Japão, nomeadamente, com o objetivo de promover a cooperação a nível 
tecnológico, de investigação e industrial e estabelecer normas comuns em matéria de 
tecnologias de energia renovável, eficiência energética, veículos elétricos, tecnologias 
energéticas novas e não convencionais, segurança da perfuração offshore e segurança 
nuclear;

24. Congratula-se, neste contexto, com o recente compromisso do Conselho Económico 
Transatlântico e do Conselho de Energia UE-EUA destinado a fomentar a cooperação em 
matéria de segurança energética, normas aplicáveis a redes inteligentes, tecnologia sobre 
hidrogénio e células de combustível, energias renováveis e outras tecnologias de energia 
limpa, eficiência energética e políticas eficazes, bem como a facilitar o comércio e a 
colocar as tecnologias de energia limpa no mercado;

25. Acolhe favoravelmente a proposta de «Parceria da Energia UE-Sul do Mediterrâneo»; 
considera que esta deve incidir sobre o enorme potencial energético renovável (solar) 
desta região e entende que tal parceria deve pôr em prática as medidas necessárias 
tendentes a garantir a aplicação dos necessários acordos regulamentares, bem como a 
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realização dos investimentos e das infraestruturas que se consideram fundamentais para 
uma crescente diversificação do aprovisionamento de energia com baixo teor de carbono;

26. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nas últimas décadas, a energia tornou-se uma «arma» importante da política externa. O 
relator entende que a energia é de tal forma importante para a nossa vida quotidiana que 
deve ser primordialmente considerada uma mercadoria, não devendo ser usada como um 
instrumento de política externa. Ao mesmo tempo, é importante que a União Europeia 
tenha em conta todos os aspetos relacionados com a nossa segurança de 
aprovisionamento.
A Europa é um grande comprador de energia nos mercados mundiais de energia. Embora 
isso possa ser visto como uma fraqueza, pode também ser um dos nossos pontos fortes: 
somos o maior importador e se, valendo-nos desse facto, agirmos de forma coordenada a 
nível da UE e tomarmos uma posição firme e comum nas negociações com os países 
terceiros, estaremos quase sempre numa boa posição negocial para exercer o nosso poder 
como forte interveniente no mercado do lado da procura. Por conseguinte, o relator 
considera que, aquando da definição da política energética europeia, devemos procurar 
encontrar uma abordagem negocial comum, alargando a nossa esfera de influência para 
além das fronteiras da Europa, em particular, no domínio das regras do mercado da 
energia. Há uma clara necessidade de um bom funcionamento do mercado interno, 
passível de gerar maior concorrência entre os nossos parceiros externos, cumprindo-nos 
promover a convergência regulamentar com os nossos vizinhos.
O relator entende ser fundamental garantir um acesso fiável e competitivo em termos de 
custo ao aprovisionamento global de energia a fim de apoiar a competitividade e 
segurança da Europa à luz dos atuais objetivos políticos da UE estabelecidos no pacote 
«20-20-20» e no compromisso a longo prazo para a descarbonização da nossa economia 
até 2050. Só uma abordagem coerente e coordenada por parte dos Estados-Membros, da 
Comissão e do Conselho permitirá uma promoção externa efetiva dos objetivos 
energéticos da UE e resultará numa melhor posição negocial perante países terceiros.

De acordo com o relator, a Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) é assume uma 
importância fundamental. A congregação dos nossos esforços de investigação, nível da 
UE, pode resultar numa investigação de qualidade mais eficiente, económica e dinâmica 
do que se fosse realizada individualmente por cada Estado-Membro. De igual modo, 
devemos continuar a procurar cooperar com países terceiros em matéria de IDI, com o 
objetivo de maximizar essas vantagens a nível internacional.

Por último, a UE pode e deve basear-se nos atuais âmbitos de atuação prioritários das 
políticas de energia externas, a fim de reforçar a coerência e a coordenação entre a 
Comissão, o Conselho, os Estados-Membros e a indústria. Estes âmbitos abrangem a 
questão das grandes infraestruturas energéticas, dos diálogos estratégicos e das parcerias 
em fóruns internacionais: o diálogo UE-Rússia, a Carta da Energia, o processo da 
Comunidade da Energia e as relações com outros organismos internacionais relacionados 
com a energia e o clima.


