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9.12.2015 A8-0341/31 

Alteração  31 

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.° 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Saúda a importância dada pela 

Comissão ao reforço da cooperação 

regional; insta a Comissão a analisar e 

determinar qual é o nível ótimo de 

cooperação na UE em termos de redes de 

eletricidade e gás (e em termos de 

mercado); salienta que, em alguns casos, 

os próprios Estados-Membros são quem 

está em melhor posição para determinar 

aquilo que é necessário nos respetivos 

territórios, ao passo que, noutros casos, 

existe um claro valor acrescentado numa 

cooperação orientada para a UE; destaca, 

contudo, que em alguns casos foi possível 

verificar que, através de uma cooperação 

abrangente a nível regional perante 

desafios comuns, grupos de Estados-

Membros alcançaram resultados mais 

rapidamente, como aconteceu no Fórum 

Pentalateral da Energia; concorda com a 

Comissão relativamente ao facto de os 

acordos regionais existentes poderem 

servir como modelo para o conjunto da 

UE; 

71. Saúda o reforço da cooperação 

regional; insta a Comissão a analisar e 

determinar qual é o nível ótimo de 

cooperação na UE em termos de redes de 

eletricidade e gás (e em termos de 

mercado); salienta que os próprios 

Estados-Membros são quem está em 

melhor posição para determinar aquilo que 

é necessário nos respetivos territórios; 

destaca que em alguns casos foi possível 

verificar que, através de uma cooperação 

abrangente a nível regional perante 

desafios comuns, grupos de Estados-

Membros alcançaram resultados mais 

rapidamente, como aconteceu no Fórum 

Pentalateral da Energia; concorda com a 

Comissão relativamente ao facto de os 

acordos regionais existentes poderem 

servir como modelo para os outros 

Estados-Membros; manifesta a sua 

preocupação com o facto de tais 

resultados se perderem na sequência de 

decisões arbitrárias da ACER; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Alteração  32 

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.° 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Insta ao desenvolvimento de mercados 

regionais de eletricidade e de gás 

devidamente integrados e competitivos, 

que assegurem a adequação e flexibilidade 

do sistema energético e cubram todas as 

regiões da União; solicita que a Comissão 

tome medidas firmes e transparentes contra 

todas as formas de protecionismo e 

comportamento anticoncorrencial e contra 

todos os obstáculos à entrada e à saída do 

mercado; enfatiza a importância de 

assegurar quadros regulamentares 

nacionais estáveis, dar resposta aos 

obstáculos administrativos e racionalizar os 

procedimentos administrativos nacionais, 

bem como de garantir a igualdade de 

condições para os projetos oriundos dos 

cidadãos; 

76. Insta ao desenvolvimento de mercados 

regionais de eletricidade e de gás 

devidamente integrados e competitivos, 

que assegurem a adequação e flexibilidade 

do sistema energético e cubram todas as 

regiões da União; solicita que a Comissão 

tome medidas firmes e transparentes contra 

comportamentos anticoncorrenciais e 

contra as barreiras à entrada e à saída do 

mercado; enfatiza a importância de 

assegurar quadros regulamentares 

nacionais estáveis, dar resposta aos 

obstáculos administrativos e racionalizar os 

procedimentos administrativos nacionais, 

bem como de garantir a igualdade de 

condições para os projetos oriundos dos 

cidadãos; reitera que a zona de oferta 

austro-alemã é um exemplo de boas 

práticas tendo em vista um mercado 

regional da eletricidade;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Alteração  33 

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.° 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Salienta que, a fim de lograr um 

equilíbrio adequado no mercado interno, é 

necessário investir não só em interligações, 

mas também, entre outros, em redes 

nacionais, centrais elétricas alimentadas a 

combustíveis fósseis e equipadas com 

tecnologia de captura de carbono, novas 

centrais nucleares (nos Estados-Membros 

que desejem tê-las) como fonte crítica de 

energia de base hipocarbónica, na 

capacidade de armazenamento (como 

terminais de GNL), nas redes inteligentes e 

na flexibilidade de produção, a fim de lidar 

com o reforço das energias renováveis e de 

produção distribuída; 

77. Salienta que, a fim de lograr um 

equilíbrio adequado no mercado interno, é 

necessário investir não só em interligações, 

mas também, entre outros, em redes 

nacionais, centrais elétricas alimentadas a 

combustíveis fósseis e equipadas com as 

melhores tecnologias antipoluição 

disponíveis, novas centrais nucleares (nos 

Estados-Membros que desejem tê-las) 

como fonte crítica de energia de base 

hipocarbónica, na capacidade de 

armazenamento (como terminais de GNL), 

nas redes inteligentes e na flexibilidade de 

produção, a fim de lidar com o reforço das 

energias renováveis e de produção 

distribuída; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Alteração  34 

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.° 87 

 

Proposta de resolução Alteração 

87. Solicita à Comissão que, ao 

estabelecer o seu roteiro para a 

eliminação gradual de todos os preços 

regulamentados, mantenha em mente a 

possibilidade de regular os preços e 

uniformizar as estruturas tarifárias, caso tal 

se destine a evitar que os benefícios 

monopolistas ou os lucros aleatórios 

distorçam o mercado, tendo por objetivo 

proteger os consumidores vulneráveis e 

simplificar a comparação de tarifas de 

fornecedores concorrentes; 

87. Solicita aos Estados-Membros que 

mantenham em mente a possibilidade de 

regular os preços e uniformizar as 

estruturas tarifárias, caso tal se destine a 

evitar que os benefícios monopolistas ou os 

lucros aleatórios distorçam o mercado, 

tendo por objetivo proteger os 

consumidores vulneráveis e simplificar a 

comparação de tarifas de fornecedores 

concorrentes; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Alteração  35 

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 90-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  90-A. Insta a Comissão a averiguar os 

domínios em que se possam manifestar 

efeitos mutuamente prejudiciais entre os 

esforços a favor da eficiência energética e 

o RCLE; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Alteração  36 

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.° 91 

 

Proposta de resolução Alteração 

91. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a aplicarem o princípio 

«prioridade à eficiência energética»; 

constata que, de acordo com a Agência 

Internacional de Energia, a eficiência 

energética é o «primeiro combustível» e 

oferece a melhor rentabilidade do 

investimento entre todos os recursos 

energéticos; salienta que os ganhos em 

eficiência energética, nomeadamente a 

redução das perdas de energia nos 

edifícios, têm o efeito crucial de reduzir as 

importações de energia da UE provenientes 

de países terceiros, dado que 61 % do gás 

importado para a União Europeia é 

utilizado em edifícios, principalmente para 

efeitos de aquecimento; solicita, neste 

contexto, que os projetos de eficiência 

energética e de infraestruturas sejam 

tratados como investimentos fundamentais, 

de importância equiparável aos 

investimentos em novas capacidades de 

geração; 

91. Salienta que os ganhos em eficiência 

energética, nomeadamente a redução das 

perdas de energia nos edifícios, têm o 

efeito crucial de reduzir as importações de 

energia da UE provenientes de países 

terceiros, dado que 61 % do gás importado 

para a União Europeia é utilizado em 

edifícios, principalmente para efeitos de 

aquecimento; solicita, neste contexto, que 

os projetos de eficiência energética e de 

infraestruturas sejam tratados como 

investimentos fundamentais, de 

importância equiparável aos investimentos 

em novas capacidades de geração; 

considera que dar «prioridade à eficiência 

energética» está em direta contradição 

com as medidas previstas no RCLE; insta, 

por conseguinte, à realização de um 

balanço da situação e de uma avaliação 

de impacto sobre o modo como estes dois 

princípios se influenciam mutuamente; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Alteração  37 

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 

Subtítulo 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

Rumo a uma economia sustentável Relançar o crescimento económico 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Alteração  38 

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.° 111 

 

Proposta de resolução Alteração 

111. Salienta a necessidade de suprimir os 

subsídios prejudiciais para o ambiente, os 

quais devem ser urgentemente 

identificados e eliminados, pois são um 

desperdício dos escassos dinheiros 

públicos, os quais são utilizados, em 

primeiro lugar, para apoiar as práticas 

poluentes e, em seguida, a limpeza; 

111. Salienta a necessidade de suprimir 

todos os subsídios, os quais devem ser 

urgentemente identificados e eliminados, 

pois são um desperdício dos escassos 

dinheiros públicos e resultam em preços 

mais elevados para os consumidores 

(agregados familiares e empresas) e na 

redução da segurança energética; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Alteração  39 

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.° 112 

 

Proposta de resolução Alteração 

112. Realça que a transição para uma 

economia hipocarbónica competitiva e 

sustentável oferece oportunidades 

significativas em termos de novos 

empregos, inovação, crescimento e 

faturas de energia comerciais e 

domésticas mais baixas; reconhece, 

contudo, que estas oportunidades só 

podem ser concretizadas através de uma 

forte cooperação entre a Comissão, os 

Estados-Membros, as autoridades locais e 

regionais, os cidadãos e a indústria, 

conduzindo aos incentivos e quadros 

regulamentares mais eficazes; observa 

que uma descarbonização gerida de forma 

adequada não deve resultar num aumento 

dos custos da energia, na pobreza 

energética, na desindustrialização da 

economia europeia ou em aumentos do 

desemprego; insiste, por conseguinte, em 

associar ativamente os parceiros sociais 

na busca de soluções para lidar com o 

impacto social da transição para uma 

União da Energia sustentável; [frisa que a 

UE exige políticas à escala europeia e, 

simultaneamente, baseadas no mercado e 

tecnologicamente neutras, que tenham em 

conta toda a legislação e os objetivos 

pertinentes da UE e os cumpram com o 

mais baixo custo possível para a 

sociedade]; 

112. Observa que a descarbonização 

resultou num aumento dos custos da 

energia, na pobreza energética, na 

desindustrialização da economia da UE e 

em aumentos do desemprego, sem 

representar, em troca, qualquer benefício 

tangível para o ambiente;  frisa que, para 

relançar o crescimento económico, a UE 

exige, nomeadamente, políticas baseadas 

no mercado e tecnologicamente neutras, 

com o mais baixo custo possível para a 

sociedade; 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Alteração  40 

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.° 115 

 

Proposta de resolução Alteração 

115. Insta a Comissão Europeia a garantir 

que os Estados-Membros exigem níveis 

mínimos de produção de energia renovável 

nos edifícios novos e renovados e que os 

projetos de energia renovável beneficiam 

de rápidos procedimentos administrativos e 

de ligações à rede, nomeadamente através 

do cumprimento dos artigos 13.º, n.º 4, e 

13.º, n.º 1, alínea f),  da Diretiva 

2009/28/CE e do artigo 7.º, n.º 3, da 

Diretiva 2009/72/CE;  insta a Comissão, 

aquando da revisão da legislação pertinente 

existente, a aumentar o número de edifícios 

equipados com sistemas de energia 

renovável, exigir procedimentos 

administrativos do tipo balcão único para 

os projetos de energia renovável de 

pequena escala e procedimentos de 

notificação simples para as instalações de 

energia renovável cuja produção seja 

totalmente autoconsumida e criar um 

quadro para os acordos inovadores de 

ligação à rede e para o comércio de 

serviços de rede a nível da rede de 

distribuição; 

115. Insta os Estados-Membros a exigirem 

níveis mínimos de produção de energia 

renovável nos edifícios novos e renovados 

e que os projetos de energia renovável 

beneficiem de rápidos procedimentos 

administrativos e de ligações à rede, 

nomeadamente através do cumprimento 

dos artigos 13.º, n.º 4, e 13.º, n.º 1, 

alínea f), da Diretiva 2009/28/CE e do 

artigo 7.º, n.º 3, da Diretiva 2009/72/CE; 

insta a Comissão, aquando da revisão da 

legislação pertinente existente, a aumentar 

o número de edifícios equipados com 

sistemas de energia renovável, exigir 

procedimentos administrativos do tipo 

balcão único para os projetos de energia 

renovável de pequena escala e 

procedimentos de notificação simples para 

as instalações de energia renovável cuja 

produção seja totalmente autoconsumida e 

criar um quadro para os acordos 

inovadores de ligação à rede e para o 

comércio de serviços de rede a nível da 

rede de distribuição; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Alteração  41 

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.° 127 

 

Proposta de resolução Alteração 

127. Observa que os meios para alcançar 

os objetivos em matéria de clima e energia 

para 2030 devem fazer parte da política 

industrial dos Estados-Membros, tendo em 

conta a necessidade de reindustrialização; 

considera que o quadro regulamentar da 

UE e os objetivos da UE em matéria de 

política de clima e energia devem ser 

coerentes e oferecer uma abordagem mais 

flexível e orientada para o mercado, tendo 

em vista assegurar uma União da Energia 

resiliente, integrando os objetivos 

políticos em matéria de clima e 

reindustrialização para 2030, de forma a 

complementar a política industrial dos 

Estados-Membros; 

127. Observa que os meios para alcançar 

os objetivos em matéria de clima e energia 

para 2030 não são compatíveis com a 

política industrial dos Estados-Membros, 

tendo em conta a necessidade de 

reindustrialização; considera que o quadro 

regulamentar da UE deve ser coerente e 

oferecer uma abordagem mais flexível, 

tendo em vista assegurar os objetivos de 

reindustrialização, de forma a 

complementar a política industrial dos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Alteração  42 

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.° 130 

 

Proposta de resolução Alteração 

130. Realça o papel fundamental do 

regime de comércio de licenças de 

emissão (RCLE) enquanto instrumento de 

mercado eficaz em termos de custos para 

descarbonizar o sistema energético 

europeu e atingir a meta de redução das 

emissões da UE para 2030 e mais além; 

salienta que, para além da reserva de 

estabilização do mercado (REM), deve ser 

efetuada uma reforma estrutural do 

RCLE após 2020, a fim de ter em conta o 

objetivo de redução das emissões de CO2 

até 2030, reforma essa que deve abranger, 

enquanto não forem envidados esforços 

comparáveis nas outras principais 

economias, medidas tangíveis e mais 

harmonizadas a nível da UE no que diz 

respeito à fuga de carbono; 

130. Exorta a Comissão a analisar os 

custos suplementares das centrais 

elétricas adicionais necessárias para 

garantir a fiabilidade da produção de 

energia sempre que se recorra a fontes de 

energias renováveis dependentes das 

condições meteorológicas, bem como a 

determinar, nomeadamente, os custos 

auxiliares dos aerogeradores e painéis 

solares em condições de vento excessivo 

ou insuficiente, céu nublado ou durante a 

noite; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Alteração  43 

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.° 134 

 

Proposta de resolução Alteração 

134. Ao mesmo tempo que reconhece que 

o cabaz energético é essencialmente uma 

matéria da competência dos Estados-

Membros, reconhece as preocupações dos 

cidadãos relativamente à fraturação 

hidráulica e às consequências que esta 

tecnologia pode implicar para o clima, o 

ambiente, a saúde pública e a realização 

do objetivo da descarbonização a longo 

prazo da UE; reconhece, além disso, que o 

potencial limitado dos combustíveis não 

convencionais para ajudar a satisfazer a 

procura de energia da UE no futuro, 

juntamente com os elevados custos de 

investimento e de exploração e os atuais 

baixos preços do petróleo a nível mundial, 

tornam questionável que a fraturação 

hidráulica seja uma tecnologia viável na 

União Europeia; considera que as 

preocupações dos cidadãos devem ser 

tratadas de forma adequada e que 

quaisquer atividades de fraturação 

hidráulica devem cumprir os padrões mais 

elevados em matéria de clima, ambiente e 

saúde pública; convida os Estados-

Membros que pretendem prosseguir a 

fraturação hidráulica a respeitar a 

recomendação da Comissão de 2014 

relativa a princípios mínimos para a 

exploração e a produção de 

hidrocarbonetos (designadamente gás de 

134. Ao mesmo tempo que reconhece que 

o cabaz energético é uma matéria da 

competência exclusiva dos 

Estados-Membros, reconhece as 

preocupações dos cidadãos relativamente à 

fraturação hidráulica e às consequências 

que esta tecnologia pode implicar para o 

ambiente e a saúde pública; reconhece, 

além disso, que o potencial limitado dos 

combustíveis não convencionais para 

ajudar a satisfazer a procura de energia da 

UE no futuro, juntamente com os elevados 

custos de investimento e de exploração e os 

atuais baixos preços do petróleo a nível 

mundial, tornam questionável que a 

fraturação hidráulica seja uma tecnologia 

viável na União Europeia a longo prazo; 

considera que as preocupações dos 

cidadãos devem ser tratadas de forma 

adequada e que quaisquer atividades de 

fraturação hidráulica devem cumprir os 

padrões em matéria de ambiente e saúde 

pública; convida os Estados-Membros que 

pretendem prosseguir a fraturação 

hidráulica a respeitar a recomendação da 

Comissão de 2014 relativa a princípios 

mínimos para a exploração e a produção de 

hidrocarbonetos (designadamente gás de 

xisto) mediante fraturação hidráulica 

maciça; 
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xisto) mediante fraturação hidráulica 

maciça; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/44 

Alteração  44 

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.° 143 

 

Proposta de resolução Alteração 

143. Considera que embora a 

determinação do cabaz energético seja da 

competência dos Estados-Membros [e 

embora a forma de descarbonizar a 

economia seja uma decisão soberana de 

cada Estado-Membro], é necessária uma 

coordenação a nível da UE das políticas e 

do desenvolvimento tecnológico, a fim de 

realizar os objetivos em matéria de clima e 

energia da Europa e dos Estados-

Membros; reconhece que, em alguns 

domínios, as políticas a nível da UE são 

as mais eficazes, e que noutras áreas é 

essencial uma estreita cooperação e 

coordenação entre os Estados-Membros; 

reconhece que é necessário um processo 

de governação sólido e fiável para 

garantir essa coordenação; 

143. Reitera que a determinação do cabaz 

energético é da competência dos 

Estados-Membros e que a forma de 

descarbonizar a economia é uma decisão 

soberana de cada Estado-Membro, pelo 

que qualquer mecanismo de governação 

da UE nesta matéria contraria o artigo 

194.º do TFUE; reconhece que é 

necessária uma estreita cooperação e 

coordenação entre os Estados-Membros, 

possivelmente facilitada pela Comissão; 

Or. en 

 

 


