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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe com satisfação as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas 
(8/9 de Março de 2007) que indicam claramente que "os desafios das alterações climáticas 
têm de ser enfrentados de forma efectiva e urgente"; 

2. Salienta que a produção e a utilização de energia são as principais fontes de gases com 
efeito de estufa e assinala que é necessária uma abordagem integrada das políticas 
climática e energética para cumprir os objectivos de uma política energética sustentável 
para a Europa, a saber:

- perseguir objectivos ambientais e combater as alterações climáticas, tal como já 
sublinhado pelo Parlamento na sua resolução de 14 de Fevereiro de 20071; 

- aumentar a segurança do aprovisionamento energético e limitar o aumento dos preços 
da energia; 

- promover a cooperação entre as economias europeias e limítrofes; 

3. Recorda a importância de uma abordagem integrada, a qual é um elemento-chave para
garantir a coerência quer entre os aspectos internos e externos da política energética, quer
entre a política energética e outras políticas conexas; 

4. Recorda a necessidade de alcançar um mercado interno mais interligado e integrado para o 
gás e a electricidade com vista a uma política externa europeia comum e eficaz no 
domínio da energia; 

5. Convida os Estados-Membros a promoverem como política mais eficaz um aumento 
substancial da eficiência energética e o desenvolvimento das fontes de energia renováveis; 

6. Convida a UE a lançar uma acção internacional comum a fim de reduzir o aumento
insustentável da procura de energia e a fazer a transição para uma economia com baixas 
emissões de carbono; essas medidas deverão contribuir para o cumprimento dos seguintes 
objectivos: 

- fixar metas quantificadas altamente ambiciosas em cada sector pertinente no que 
respeita à eficiência energética, às energias renováveis e à utilização de 
biocombustíveis, o que permitiria à UE estar na vanguarda do combate às alterações 
climáticas e tornar-se o líder mundial no desenvolvimento de tecnologias energéticas 
de ponta e ecológicas; 

- apoiar o desenvolvimento e a utilização das energias renováveis (eólica, solar, 
biomassa, hidroeléctrica, geotérmica) na UE e em países terceiros, o que garantiria
uma transferência de tecnologias justa, trazendo benefícios em termos de liderança no
desenvolvimento dos mercados internacionais; 

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0038.
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7. Convida a UE a instituir um diálogo especial com os países em desenvolvimento sobre
questões energéticas e a utilizar instrumentos comunitários (como o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias Renováveis) para encontrar recursos financeiros 
adicionais a fim de promover energias renováveis descentralizadas, a acessibilidade e a 
sustentabilidade da energia nessas regiões, bem como infra-estruturas energéticas de 
interesse comum.


