
 

AM\1143326PT.docx  PE614.329v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/322 
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Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. As estratégias de longo prazo para 

baixas emissões e os planos nacionais 

integrados em matéria de energia e clima, 

referidos no artigo 3.º, devem ser 

compatíveis entre si. 

3. Os planos nacionais integrados em 

matéria de energia e clima, referidos no 

artigo 3.º, devem ser compatíveis com as 

estratégias de longo prazo em matéria de 

energia e clima. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração corresponde à alteração 123 aprovada pela Comissão ITRE e ENVI. 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

disponibilizar imediatamente ao público 

as respetivas estratégias de longo prazo 

para baixas emissões e eventuais 

atualizações. 

4. Os Estados-Membros e a Comissão 

devem desenvolver as respetivas 

estratégias de forma aberta e 

transparente, assim como assegurar que o 
público e todas as partes interessadas 

pertinentes tenham a oportunidade de 

participar na preparação das estratégias 

de longo prazo em matéria de energia e 

clima, nomeadamente através da 

plataforma eletrónica referida no artigo 

24.º. 

 4-A. A Comissão deve apoiar os Estados-

Membros na preparação das respetivas 

estratégias de longo prazo, 

disponibilizando informação relativa ao 

estado do conhecimento científico 

subjacente e do desenvolvimento 

tecnológico pertinente para a consecução 

dos objetivos enunciados no artigo 1.º. A 

Comissão deve elaborar orientações e 

boas práticas que os Estados-Membros 

possam aplicar durante as fases de 

desenvolvimento e execução das suas 

estratégias. 

 4-B. A Comissão pode emitir 

recomendações aos Estados-Membros no 

sentido de facilitar o cumprimento 

coletivo dos objetivos da União 

enunciados no artigo 1.º e apoiar os 

Estados-Membros nos seus esforços de 

preparação e execução das suas 
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estratégias de longo prazo. 

Or. en 

 


