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9.12.2015 A8-0341/61 

Alteração  61 

Flavio Zanonato 

em nome do Grupo S&D 

 

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. 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 
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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; 

preços e custos da energia, o 

desenvolvimento da geração de energia a 

nível comunitário e local e os níveis de 

pobreza e vulnerabilidade energética; 

regista as conclusões do Conselho 

Energia, de 26 de novembro de 2015, 

sobre o sistema de governação da União 

da Energia, e solicita à Comissão que 

apresente rapidamente ao Parlamento e 

ao Conselho uma proposta legislativa 

tendo em conta as conclusões do 

Conselho e os pontos de vista do 

Parlamento expressos no presente 

relatório; concorda com as conclusões do 

Conselho, segundo as quais os planos 

nacionais de energia e clima para o 

período de 2021 a 2030 não apenas devem 

ser orientados para o cumprimento das 

metas para 2030, como devem também ter 

em conta a perspetiva de mais longo 

prazo, nomeadamente o objetivo acordado 

da UE de redução das emissões em 80-95 

% até 2050, comparativamente aos níveis 

de 1990; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Alteração  62 

Flavio Zanonato 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que a União da Energia deve 

adotar uma abordagem abrangente, 

concentrando-se em aspetos como a 

consecução de um mercado interno de 

energia plenamente integrado, a segurança 

do aprovisionamento, a melhor utilização 

dos recursos energéticos da UE, a 

moderação da procura de energia, a 

redução das emissões de gases com efeito 

de estufa, baseada essencialmente em 

fontes de energia renováveis, e um 

mercado de carbono a nível da UE, bem 

como a investigação e inovação, com o 

objetivo de assumir a liderança em matéria 

de tecnologias energéticas; sublinha que os 

cidadãos devem estar no centro da União 

da Energia e ter à sua disposição fontes de 

energia seguras, sustentáveis e acessíveis; 

5. Salienta que a União da Energia deve 

adotar uma abordagem abrangente, 

concentrando-se em aspetos como a 

consecução de um mercado interno de 

energia plenamente integrado, a segurança 

do aprovisionamento, a melhor utilização 

dos recursos energéticos da UE, a 

moderação da procura de energia, a 

descarbonização baseada essencialmente 

em fontes de energia renováveis, e um 

mercado de carbono a nível da UE, bem 

como a investigação e inovação, com o 

objetivo de assumir a liderança em matéria 

de tecnologias energéticas; sublinha que os 

cidadãos devem estar no centro da União 

da Energia e ter à sua disposição fontes de 

energia seguras, sustentáveis e acessíveis; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Alteração  63 

Flavio Zanonato 

em nome do Grupo S&D 

Morten Helveg Petersen 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera o seu compromisso com os 

objetivos para 2030 em matéria de clima e 

energia, ou seja, a redução de 40 % na 

emissão de gases com efeito de estufa, o 

aumento de 27 % na proporção de energias 

renováveis no cabaz energético europeu e o 

aumento de 30 % na eficiência energética. 

6. Reconhece os fracos objetivos para 

2030 apresentados pelo Conselho da 

Europa em matéria de clima e energia, 

nomeadamente a redução de 40 % na 

emissão de gases com efeito de estufa, o 

aumento de 27 % na proporção de energias 

renováveis no cabaz energético europeu e o 

aumento de 27 % na eficiência energética; 

considerando que o Parlamento 

reivindicou repetidamente a fixação de 

objetivos vinculativos em matéria de clima 

e energia até 2030, implicando uma 

redução interna de, pelo menos, 40 % das 

emissões de GEE, 30 % das energias 

renováveis e 40 % da eficiência 

energética, a implementar através de 

metas nacionais individuais; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Alteração  64 

Flavio Zanonato 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Convida a Comissão a adotar medidas 

concretas de redução da dependência das 

importações, a controlar o grau de 

diversificação das importações de energia e 

a publicar relatórios periódicos sobre os 

progressos realizados a este respeito; 

25. Convida a Comissão a adotar medidas 

para reduzir a dependência das importações 

de energia e dos combustíveis fósseis e a 

publicar relatórios periódicos sobre os 

progressos realizados a este respeito; 

salienta o importante papel da eficiência 

energética e das fontes de energia 

renováveis como principais formas de 

reduzir a dependência energética, e a 

necessidade de objetivos exequíveis e 

vinculativos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Alteração  65 

Flavio Zanonato 

em nome do Grupo S&D 

Morten Helveg Petersen 

em nome do Grupo ALDE 

Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 89 

 

Proposta de resolução Alteração 

89. Assinala que as conclusões do 

Conselho Europeu de 23 e 24 de outubro 

de 2014 afirmam que é estabelecida uma 

meta indicativa de pelo menos 27 % a 

nível da UE para o aumento da eficiência 

energética até 2030 e que esta situação 

será reapreciada em 2020, tendo em vista 

um ambicioso nível da UE de 30 %; 

recorda as resoluções do Parlamento a este 

respeito; reconhece o compromisso da 

Comissão de ter em consideração o 
objetivo de 30 % ao rever a Diretiva 

relativa à eficiência energética; salienta 

que os Estados-Membros precisam de 

flexibilidade relativamente às medidas e 

aos métodos para alcançar este objetivo; 

frisa que a eficiência energética e as 

energias renováveis terão um papel 

fundamental na consecução do objetivo a 

longo prazo da UE de reduzir de forma 

eficaz em termos de custos as emissões de 

gases com efeito de estufa; reitera que a 

UE deve continuar empenhada no seu 

objetivo incondicional de reduzir as 

emissões em, pelo menos, 40 % até 2030; 

89. Recorda as resoluções do Parlamento 

de 5 de fevereiro de 2014, de 26 de 

novembro de 2014 e de 15 de outubro de 

2015, que apelam a três objetivos 

vinculativos em matéria de clima e 

energia para 2030, nomeadamente o 

objetivo de 40 % de eficiência energética; 

salienta que o objetivo em matéria de 

eficiência energética da UE pós-2020 deve 

ser vinculativo e aplicado através de 

objetivos nacionais fixados a título 

individual; insta a Comissão a criar 

diversos cenários de eficiência energética 

para 2030, nomeadamente ao nível de 40 

% fixado pelo Parlamento; insta o 

Conselho, que apelou a um objetivo a 

nível da UE de pelo menos 27 %, a rever 

em alta este objetivo, em conformidade 

com o objetivo adotado pelo Parlamento; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Alteração  66 

Flavio Zanonato 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 150 

 

Proposta de resolução Alteração 

150. Observa que a melhoria do 

desempenho dos veículos automóveis e das 

normas de eficiência dos combustíveis são 

fundamentais para reduzir a dependência 

da UE em relação ao petróleo e minorar as 

emissões de gases com efeito de estufa, 

exortando, por isso, a indústria, os 

Estados-Membros e a Comissão a 

prosseguirem e a acelerarem os seus 

esforços neste domínio; solicita à 

Comissão que reveja as normas de emissão 

de CO2 dos veículos de passageiros e dos 

comerciais ligeiros para o período após 

2020; verifica, contudo, que a solução a 

longo prazo para reduzir as emissões dos 

transportes e assegurar a diminuição da 

procura de energia e a diversificação da 

oferta se encontra nos combustíveis 

alternativos, na eletrificação com recurso a 

eletricidade renovável e no fomento de 

meios de transporte mais sustentáveis; 

150. Observa que a melhoria do 

desempenho dos veículos automóveis e das 

normas de eficiência dos combustíveis são 

fundamentais para reduzir a dependência 

da UE em relação ao petróleo e minorar as 

emissões de gases com efeito de estufa, 

exortando, por isso, a indústria, os 

Estados-Membros e a Comissão a 

prosseguirem e a acelerarem os seus 

esforços neste domínio, assegurando que, 

perante os recentes escândalos, os ensaios 

de emissões sejam não só exatos, como 

ainda reflitam condições de condução 

reais; solicita à Comissão que reveja as 

normas de emissão de CO2 dos veículos de 

passageiros e dos comerciais ligeiros para 

o período após 2020; verifica, contudo, que 

a solução a longo prazo para reduzir as 

emissões dos transportes e assegurar a 

diminuição da procura de energia e a 

diversificação da oferta se encontra nos 

combustíveis alternativos, na eletrificação 

com recurso a eletricidade renovável e no 

fomento de meios de transporte mais 

sustentáveis; 

Or. en 

 

 


