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Proposta de resolução Alteração 

54. Recorda que a segurança energética é 

uma preocupação comum; exorta, assim, a 

UE a fornecer um apoio mais vigoroso aos 

projectos energéticos na região, em 

conformidade com as normas europeias, 

incluindo projectos para promover a 

eficiência energética e o desenvolvimento 

de fontes de energia alternativas, a 

aumentar a sua cooperação em questões 

energéticas e a trabalhar firmemente no 

sentido da conclusão do gasoduto 

Nabucco o mais brevemente possível; 

solicita ainda à Comissão que assegure que 

os projectos relacionados com a energia e 

com os transportes no Sul do Cáucaso 

promovam as relações entre os três países e 

não se tornem motivo de exclusão de 

determinadas comunidades; salienta, uma 

vez mais, a importância da Iniciativa Baku 

e os respectivos programas de ajuda, 

INOGATE e TRACECA; 

54. Recorda que a segurança energética é 

uma preocupação comum; exorta, assim, a 

UE a fornecer um apoio mais vigoroso aos 

projectos energéticos na região, em 

conformidade com as normas europeias, 

incluindo projectos para promover a 

eficiência energética e o desenvolvimento 

de fontes de energia alternativas, a 

aumentar a sua cooperação em questões 

energéticas e a trabalhar firmemente no 

sentido da mais rápida conclusão possível 

dos grandes oleodutos destinados à 

Europa o mais brevemente possível; 

solicita ainda à Comissão que assegure que 

os projectos relacionados com a energia e 

com os transportes no Sul do Cáucaso 

promovam as relações entre os três países e 

não se tornem motivo de exclusão de 

determinadas comunidades; salienta, uma 

vez mais, a importância da Iniciativa Baku 

e os respectivos programas de ajuda, 

INOGATE e TRACECA; 

Or. en 

 

 


