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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. Recorda que, a fim de responder aos desafios energéticos e concretizar os objetivos em 
matéria de energia e alterações climáticas, a UE deve adotar ações comuns também a nível 
internacional;

2. Reitera que a energia é uma necessidade humana básica; realça, por conseguinte, que a 
estratégia de segurança energética da UE deve garantir o acesso à energia a preços 
acessíveis para todos e reforçar o controlo e a regulação públicos;

3. Salienta que o comércio desempenha um papel fundamental na segurança energética e que 
parcerias energéticas sólidas, cimentadas pela inclusão nos acordos comerciais da UE de 
capítulos sobre a energia, são instrumentos essenciais; considera que é fundamental 
reduzir a dependência da energia importada;

4. Insta os Estados-Membros a intensificarem a cooperação relativamente ao mecanismo de 
intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais (AIG) com países 
terceiros no domínio da energia, a fim de aumentar a transparência e concentrar o seu 
poder de negociação em relação a países terceiros;

5. Salienta que a estratégia de segurança energética deve concentrar-se na redução das 
tensões entre os países e na diminuição das deficiências de mercado, enquanto fatores que 
comprometem os benefícios do comércio; destaca a necessidade de promover estruturas 
globais de governação democrática para a energia e as matérias-primas;

6. Considera que a UE deve auxiliar os países mais vulneráveis a diversificarem as suas 
fontes e rotas de aprovisionamento, nomeadamente os fluxos bidirecionais, conferindo 
relevo às energias renováveis e as instalações de armazenamento conexos, a fim de 
aumentar a eficiência energética a nível mundial, bem como ajudar a erradicar a pobreza 
energética e contribuir para o desenvolvimento sustentável global e apoiar os esforços 
desenvolvidos a nível mundial em prol da luta contra as alterações climáticas;

7. Considera que as oportunidades de exportação para as empresas públicas e privadas da UE 
no que diz respeito a tecnologias energéticas limpas, seguras e eficientes são 
particularmente importantes, especialmente à luz da crescente procura global de energia; 
solicita reduções pautais significativas para estas tecnologias no âmbito da iniciativa 
«bens ecológicos».


