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9.12.2015 A8-0341/11 

Alteração  11 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AH 

 

Proposta de resolução Alteração 

AH. Considerando que uma abordagem 

mais económica e fisicamente integrada do 

mercado único da energia poderia gerar 

ganhos significativos de eficiência; 

AH. Considerando que uma abordagem 

mais fisicamente integrada do mercado 

único da energia poderá gerar ganhos 

significativos de eficiência; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Alteração  12 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Comunicação da 

Comissão intitulada «Uma estratégia-

quadro para uma União da Energia 

resiliente dotada de uma política em 

matéria de alterações climáticas virada para 

o futuro»; toma nota dos cinco pilares da 

União da Energia definidos pela 

Comissão; insiste no facto de as políticas 

adotadas ao abrigo destes pilares deverem 

sempre contribuir para garantir a 

segurança do aprovisionamento 

energético, a descarbonização, a 

sustentabilidade da economia a longo 

prazo e a existência de preços de energia 

competitivos e acessíveis; 

1. Toma nota da Comunicação da 

Comissão intitulada «Uma estratégia-

quadro para uma União da Energia 

resiliente dotada de uma política em 

matéria de alterações climáticas virada para 

o futuro»; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Alteração  13 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros 

a garantir que todas as propostas 

legislativas que fazem parte da União da 

Energia seguem o processo legislativo 

ordinário, envolvendo assim totalmente o 

Parlamento e garantindo um controlo 

democrático efetivo; espera que o quadro 

de governação pós-2020 para a União da 

Energia seja ambicioso, fiável, 

transparente, democrático e inclua 

plenamente o Parlamento, e que garanta 

a consecução dos objetivos climáticos e 

energéticos para 2030, nomeadamente 

através da plena implementação, 

execução e atualização da legislação em 

vigor em matéria de clima e energia; 

solicita à Comissão que, sem prejuízo de 

outras obrigações de comunicação, 

apresente anualmente um relatório sobre 

a implementação da União da Energia, 

incluindo pormenores sobre a aplicação 

da legislação em matéria de energia e os 

progressos realizados para alcançar as 

objetivos para 2020 e 2030, desenvolva e 

atualize uma série de indicadores-chave a 

incluir no relatório que permitam avaliar 

o progresso da União da Energia; esses 

indicadores podem incluir, entre outros, a 

capacidade de interconexão, a integração 

do mercado, a redução das importações de 

energia, os níveis de diversificação, os 

2. Rejeita o modelo de governação da 

União da Energia conjeturado pela 

Comissão, dado que procura atribuir à 

UE competências exclusivas dos 

Estados-Membros garantidas pelo artigo 

194.º do TFUE; observa, além disso, que 

esta governação, réplica do Semestre 

Europeu, corre o risco de reproduzir os 

grandes contrastes de ordem política que 

o mesmo causou entre os 

Estados-Membros; insta a Comissão a 

garantir que todas as propostas legislativas 

que fazem parte da União da Energia 

seguem o processo legislativo ordinário, 

envolvendo assim totalmente o Parlamento 

e garantindo um controlo democrático 

efetivo; 
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preços e custos da energia, o 

desenvolvimento da geração de energia a 

nível comunitário e local e os níveis de 

pobreza e vulnerabilidade energética; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Alteração  14 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Considera que o desenvolvimento de 

infraestruturas energéticas destinadas a 

assegurar a continuidade e a segurança 

do aprovisionamento na UE deve ser 

levado a cabo sem olhar a interesses 

políticos e avaliado com base no custo e 

segurança do aprovisionamento;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Alteração  15 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta que é da maior importância 

para a UE pôr termo ao isolamento dos 

Estados-Membros e das regiões no 

mercado interno de energia, tal como 

demonstram os testes de esforço de gás 

realizados pela Comissão; insta a 

Comissão, neste contexto, a realizar esses 

testes regularmente; considera que a UE 

deve dar prioridade a ajudar os países 

mais vulneráveis na diversificação das 

suas fontes e vias de abastecimento; neste 

contexto, exorta os Estados-Membros e a 

Comissão a aplicarem sem demora as 

recomendações dos testes de esforço da 

rede de gás; recomenda à Comissão que 

considere a possibilidade de realização de 

«testes de esforço de eletricidade», a fim 

de conseguir uma perspetiva global da 

resiliência de todo o mercado da energia; 

sublinha que esses testes de esforço devem 

em especial determinar o estado, 

capacidade e durabilidade de toda a rede de 

transporte, assim como os níveis de 

interligação e capacidade transfronteiras, e 

que as subsequentes recomendações 

baseadas nesses testes de esforço incluam 

obrigatoriamente avaliações de impacto 

completas dos planos nacionais e dos 

objetivos da União, relativamente a 

medidas adotadas com base neles; 

12. Salienta que é importante para a UE 

pôr termo ao isolamento dos Estados-

Membros e das regiões no mercado interno 

de energia, tal como demonstram os testes 

de esforço de gás realizados pela 

Comissão; neste contexto, exorta os 

Estados-Membros e a Comissão a 

aplicarem sem demora as recomendações 

dos testes de esforço da rede de gás; 

recomenda à Comissão que considere a 

possibilidade de realização de «testes de 

esforço de eletricidade», a fim de conseguir 

uma perspetiva global da resiliência de 

todo o mercado da energia; sublinha que 

esses testes de esforço devem em especial 

determinar o estado, capacidade e 

durabilidade de toda a rede de transporte, 

assim como os níveis de interligação e 

capacidade transfronteiras, e que as 

subsequentes recomendações baseadas 

nesses testes de esforço incluam 

obrigatoriamente avaliações de impacto 

completas dos planos nacionais, 

relativamente a medidas adotadas com base 

neles; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Alteração  16 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Insta a Comissão a abster-se de 

dividir as zonas de oferta existentes, que 

funcionam corretamente e são líquidas, 

visto trazerem benefícios tanto para os 

produtores, como para os consumidores;  

considera que a zona de preços 

austro-alemã é um exemplo de boas 

práticas que não deve ser fragmentada 

mas sim fomentada;  insta a Comissão a, 

aquando da sua decisão, não só ter em 

conta o parecer e o mandato da ACER, 

mas também os benefícios e as 

ramificações mais vastas que uma grande 

zona de oferta significa para a segurança 

energética, os consumidores e os 

produtores; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Alteração  17 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Assinala que a segurança quantitativa e 

qualitativa do aprovisionamento energético 

e a competitividade figuram entre as 

questões mais prementes no contexto da 

futura União da Energia, exigindo que os 

Estados-Membros reforcem a sua 

coordenação e cooperação a nível da UE 

com os seus vizinhos ao desenvolverem as 

suas políticas energéticas; exorta a 

Comissão, neste contexto, a analisar de que 

forma a atual arquitetura de medidas 

nacionais de prevenção e de resposta de 

emergência poderia ser melhorada, tanto a 

nível regional como a nível da UE; 

13. Assinala que a segurança quantitativa e 

qualitativa do aprovisionamento energético 

e a competitividade figuram entre as 

questões mais prementes no contexto da 

futura União da Energia, exigindo que os 

Estados-Membros reforcem a sua 

cooperação com os seus vizinhos ao 

desenvolverem as suas políticas 

energéticas; exorta os Estados-Membros, 

neste contexto, a analisar de que forma a 

atual arquitetura de medidas nacionais de 

prevenção e de resposta de emergência 

poderia ser melhorada a nível regional; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Alteração  18 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que os mecanismos 

nacionais centrados na capacidade só 

devem ser utilizados em última instância, 

após serem esgotadas todas as outras 

opções, incluindo o aumento das 

interligações com os países vizinhos, 

medidas de resposta do lado da procura e 

outras formas de integração do mercado 

regional; 

14. Considera que os mecanismos 

nacionais centrados na capacidade não 

devem ser utilizados enquanto existirem 

outras opções, incluindo o aumento das 

interligações com os países vizinhos, 

medidas de resposta do lado da procura e 

outras formas de integração do mercado 

regional; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Alteração  19 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Considera que a União da Energia 

implica a negociação a uma voz com 

países terceiros; insta a Comissão a 

analisar a pertinência e a potencial 

estrutura de um mecanismo voluntário de 

aquisição coletiva, o seu impacto no 

funcionamento do mercado interno do gás 

e nas empresas afetadas, e o seu 

contributo para a salvaguarda da 

segurança do aprovisionamento de gás; 

observa que, uma vez que existem vários 

modelos de mecanismos de aquisição 

coletiva, é necessário um trabalho 

adicional para determinar o melhor 

modelo baseado no mercado aplicável às 

regiões da UE e aos fornecedores em 

causa, e as condições em que se poderá 

recorrer a um mecanismo voluntário de 

aquisição coletiva; considera que a 

coordenação das posições e a aquisição 

coletiva de gás deveriam iniciar-se a nível 

regional; recomenda que, entretanto, a 

Comissão e o Secretariado da Comunidade 

da Energia apoiem os Estados-Membros e 

as partes contratantes da Comunidade da 

Energia, respetivamente, que pretendem 

negociar contratos de energia numa base 

voluntária em conformidade com o acervo 

comunitário em matéria de mercado 

interno e com as regras de concorrência 

da UE e da Organização Mundial do 

15. Reitera que qualquer forma 

vinculativa de mecanismo de aquisição 

coletiva à escala da UE, bem como 

qualquer papel da Comissão nas 

negociações ou nos acordos 

intergovernamentais, é contrária ao artigo 

194.º do TFUE;  considera que a 

coordenação das posições e a aquisição 

coletiva de gás deveriam iniciar-se a nível 

regional; recomenda que, entretanto, a 

Comissão e o Secretariado da Comunidade 

da Energia apoiem os Estados-Membros e 

as partes contratantes da Comunidade da 

Energia, respetivamente, que pretendem 

negociar contratos de energia numa base 

voluntária; 
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Comércio e garantam a proteção das 

informações sensíveis do ponto de vista 

comercial; sublinha que os contratos de 

energia devem basear-se nos preços de 

mercado e na concorrência; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Alteração  20 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta preocupação relativamente 

à proposta de duplicação da capacidade do 

gasoduto Nordstream e aos efeitos que tal 

teria na segurança energética, na 

diversificação do aprovisionamento e no 

princípio da solidariedade entre os 

Estados-Membros; sublinha, no contexto 

das conversações trilaterais em curso entre 

a UE, a Ucrânia e a Rússia, a necessidade 

de assegurar o aprovisionamento 

energético a longo prazo na Ucrânia e 

através deste país; 

19. Concorda com a proposta de 

duplicação da capacidade do gasoduto 

Nordstream e aos efeitos que tal teria na 

segurança energética, na diversificação do 

aprovisionamento e no princípio da 

solidariedade entre os Estados-Membros; 

sublinha, no contexto das conversações 

trilaterais em curso entre a UE, a Ucrânia e 

a Rússia, a necessidade de diversificar as 

rotas de aprovisionamento energético a 

longo prazo na Ucrânia, Bielorrússia, no 

Mar Báltico e no Mar do Norte, assim 

como através destes países; 

Or. en 

 

 


