
P8_PV(2016)06-23(VOT)_PT.doc 1 PE 585.416 

ANEXO 
 

RESULTADOS DAS VOTAÇÕES 

Significado das abreviaturas e dos símbolos 

+ aprovado 

- rejeitado 

↓ caduco 

R retirado 

VN (..., …, ...) votação nominal (votos a favor, votos contra, abstenções) 

VE (..., …, ...) votação eletrónica (votos a favor, votos contra, abstenções) 

VP votações por partes 

VS votação em separado 

alt alteração 

AC alteração de compromisso 

PC parte correspondente 

S alteração supressiva 

= alterações idênticas 

§ número 

art artigo 

cons considerando 

PR proposta de resolução 

PRC proposta de resolução comum 

SEC votação por escrutínio secreto 
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1. Nomeações para a comissão de inquérito sobre os "Panama Papers" para 

investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação do Direito da 

União relacionadas com o branqueamento de capitais, a elisão e a evasão fiscais 

 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Aprovação sem votação 

 

 

2. Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico entre a UE e o Líbano (Acordo-

Quadro)*** 

Recomendação: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico entre a UE e o Líbano (alargamento de 

2004)*** 

Recomendação: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 498, 38, 50 

 

 

 

4. Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico entre a UE e o Líbano (adesão da 

Bulgária e da Roménia)*** 

Recomendação: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 498, 33, 54 

 

 

 

5. Acordo UE-Mónaco sobre o intercâmbio automático de informações de contas 

financeiras* 

Relatório: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 549, 16, 23 

 

 

6. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (candidatura 

EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) 

Relatório: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (maioria qualificada requerida e 3/5 dos votos expressos) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 534, 45, 7 

 

 

7. Plano plurianual de recuperação do atum-rabilho***I 

Relatório: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 42 comissão  +  

Votação: proposta da Comissão  +  

Votação: resolução legislativa VN + 524, 25, 37 
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Diversos 

O relatório foi enviado à comissão competente quando da sessão plenária de 19 de janeiro de 2016 

(artigo 61.º, n.º 2, do Regimento).  

A alteração 42 substitui as alterações aprovadas no decorrer da presente sessão.  
 

 

8. Plano plurianual para as unidades populacionais de bacalhau, arenque e espadilha 

do mar Báltico e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais***I 

Relatório: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 65 comissão  +  

Votação: proposta da Comissão  +  

Votação: resolução legislativa VN + 480, 68, 39 

 

Diversos 

O relatório foi enviado à comissão competente quando da sessão plenária de 28 de abril de 2015 

(artigo 61.º, n.º 2, do Regimento). 

A alteração 65 substitui as alterações aprovadas no decorrer da presente sessão. 
 

 

9. Competência, lei aplicável, reconhecimento e execução de decisões em matéria de 

regimes matrimoniais* 

Relatório: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente 

1 comissão VE - 256, 322, 8 

Votação: proposta da Comissão  +  

Votação: resolução legislativa VN + 498, 58, 35 
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10. Competência, lei aplicável, reconhecimento e execução de decisões em matéria de 

consequências patrimoniais de parcerias registadas* 

Relatório: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente 

1 comissão  -  

Votação: proposta da Comissão  +  

Votação: resolução legislativa VN + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Massacres no Leste do Congo 

Propostas de resolução: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, 

B8-0808/2016, B8-0809/2016 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Após o § 3 1 GUE/NGL  -  

Após o § 4 2 GUE/NGL  -  

Após o § 13 3 GUE/NGL  -  

Após o § 17 4 GUE/NGL  -  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Diversos 

Marian Harkin (Grupo ALDE) é igualmente signatária da proposta de resolução comum. 
 

 

12. Seguimento do quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da 

educação e da formação (EF 2020) 

Relatório: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 45 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 51 § texto original VN + 479, 68, 39 

§ 55 § texto original VN + 513, 51, 19 

§ 56 § texto original VP   

1/AN + 513, 44, 22 

2/VN + 473, 84, 25 

3/AN + 466, 86, 26 

§ 57 § texto original VN + 519, 52, 13 

§ 58 § texto original VP   

1/AN + 534, 24, 25 

2/VN + 475, 94, 13 

§ 59 § texto original VP   

1/AN + 518, 53, 15 

2/VN + 484, 81, 15 

§ 60 § texto original VN + 501, 59, 24 

§ 61 § texto original VN + 481, 89, 11 

§ 63 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § texto original VP   

1/AN + 524, 52, 8 

2/VN + 489, 78, 12 

§ 69 § texto original VN + 485, 77, 22 

§ 70 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 71 § texto original VP   

1/AN + 467, 90, 27 

2/VN + 427, 124, 26 

§ 72 § texto original VN + 432, 94, 53 

§ 73 § texto original VN + 472, 96, 14 

§ 74 § texto original VN + 502, 55, 23 

§ 76 § texto original VP   

1/AN + 499, 81, 3 

2/VN + 529, 42, 4 

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2 +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 409, 108, 65 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: §§ 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: §§ 56, 58 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 69, 72, 73 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "tanto a nível europeu, como nacional" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 7 

1.ª parte "Saúda o reforço da função orientadora dos órgãos informais, no âmbito do quadro 

estratégico «EF 2020», bem como a criação de circuitos de informação destinados a 

estabelecer a ligação entre o grupo de alto nível, os grupos dos diretores-gerais e os 

grupos de trabalho;" 

2.ª parte "reconhece o papel que as organizações da sociedade civil desempenham junto dos 

intervenientes locais, regionais e nacionais, bem como dos cidadãos, no que toca à 

cooperação europeia no domínio da educação e da formação e apela a que 

beneficiem de apoio financeiro ao abrigo do programa Erasmus + (ação-chave 3) e 

do Fundo Social Europeu;" 

 
§ 45 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "o processo de Bolonha esteve na origem de 

realizações substanciais e considera que" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 56 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a fim de definir a melhor abordagem para 

integrar de forma rápida, plena e sustentável " e "os refugiados e" 

2.ª parte "a fim de definir a melhor abordagem para integrar de forma rápida, plena e 

sustentável " 

3.ª parte "os refugiados e" 

 
§ 58 

1.ª parte "Destaca a necessidade de os ministérios da educação dos Estados-Membros e a 

Direção-Geral da Educação e Cultura da Comissão cooperarem, para garantir a 

igualdade de acesso a uma educação de elevada qualidade, chegando, em particular, 

aos mais desfavorecidos e às pessoas com origens diversas" 

2.ª parte "designadamente os migrantes recém-chegados, integrando-os num ambiente de 

aprendizagem positivo" 

 
§ 59 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "refugiadas e requerentes de asilo" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 67 

1.ª parte "Exorta os Estados-Membros a envidarem esforços para desenvolver e aplicar 

rapidamente mecanismos para melhorar a compreensão e a identificação das 

qualificações dos migrantes" 

2.ª parte "dos refugiados e dos requerentes de asilo, uma vez que muitos dos que entram na 

UE não têm como provar as suas qualificações formais" 

 
§ 70 

1.ª parte "Destaca o importante papel da aprendizagem não formal e informal, bem como da 

participação em atividades desportivas e de voluntariado, para estimular o 

desenvolvimento de competências interculturais, sociais e cívicas" 

2.ª parte "salienta o facto de alguns países terem realizado progressos significativos no 

desenvolvimento do quadro jurídico relevante, enquanto outros têm dificuldade em 

estabelecer estratégias de validação abrangentes; frisa, por conseguinte, a 

necessidade de desenvolver estratégias abrangentes para permitir a validação" 
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§ 71 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "refugiados e requerentes de asilo" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 76 

1.ª parte "Salienta o papel determinante da educação e da formação na emancipação das 

mulheres em todas as esferas da vida; destaca a necessidade de combater as 

desigualdades entre homens e mulheres e de reconhecer as necessidades particulares 

das jovens, incluindo a perspetiva de género no «EF 2020»" 

2.ª parte "realça que, dado que a igualdade entre homens e mulheres é um dos valores 

fundadores da União Europeia, é necessário que todas as instituições de ensino 

subscrevam e implementem este princípio entre os seus estudantes, com o objetivo 

de fomentar a tolerância, a não discriminação, a cidadania ativa, a coesão social e o 

diálogo intercultural" 

 
ENF: 

Considerando E 

1.ª parte "Considerando que a educação e a formação têm um importante papel a 

desempenhar no combate à pobreza e à exclusão social, e que o alargamento do 

acesso à aprendizagem ao longo da vida poderá abrir novas possibilidades para as 

pessoas pouco qualificadas, os desempregados, as pessoas com necessidades 

especiais, os idosos" 

2.ª parte "e os migrantes" 

 
§ 63 

1.ª parte "Apoia a ideia de criar orientações e serviços de assistência para professores, que 

lhes facultem apoio em tempo útil no tratamento de vários tipos de diversidade" 

2.ª parte "de uma forma positiva bem como de promover o diálogo intercultural na sala de 

aula" 

3.ª parte "bem como orientações quando confrontados com os alunos em risco de 

radicalização" 
 

 

13. Relatório relativo aos progressos no domínio das energias renováveis 

Relatório: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 3 § texto original VP   

1/AN + 475, 97, 7 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 7 § texto original VS +  

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 12 § texto original VS +  

Após o § 20 1 + de 76 

deputados 

VN + 311, 259, 10 

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 302, 270, 7 

§ 23 § texto original VN + 454, 84, 40 

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

§ 28 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/AN + 305, 273, 3 

4/AN + 305, 261, 7 

§ 30 § texto original VS +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 184, 277, 117 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 34 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 35 § texto original VS +  

§ 39 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 330, 251, 0 

3 +  

§ 41 § texto original VS +  

§ 45 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 279, 300, 0 

§ 55 2 + de 76 

deputados 

VN - 280, 280, 12 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 307, 262, 4 

3 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 56 3 + de 76 

deputados 

VE + 332, 235, 3 

§ 58 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 62 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 70 § texto original VS +  

§ 76 § texto original VS +  

§ 78 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 79 § texto original VN + 381, 194, 2 

§ 86 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando D § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original VP   

1 +  

2/VE + 329, 237, 2 

3 +  

Considerando M § texto original VP   

1 +  

2/VE + 304, 258, 2 

3 +  

Considerando O § texto original VP   

1 +  

2/VE - 217, 339, 10 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 444, 103, 23 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 3 (1.ª parte), 23, 24 (2.ª parte), 28 (3.ª parte), 56 (2.ª parte) 

PPE: §§ 21 (2.ª parte), 28 (4.ª parte), 33 (2.ª parte), 79 

GUE/NGL: Alterações 1, 2 
 

Pedidos de votação em separado 

Verts/ALE: §§ 7, 12, 45, 70, 76 

 §§ 21, 30, 34, 35, 41, 76, considerando M 

ENF: §§ 21, 70 

EFDD: §§ 62, 88 

GUE/NGL: § 12 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "permitindo eliminar gradualmente as 

subvenções às tecnologias de energias renováveis maduras" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 88 

1.ª parte "Incentiva os Estados-Membros e a Comissão a promoverem a importância de uma 

gestão sustentável das florestas e, por conseguinte, do papel fundamental da 

biomassa florestal como uma das principais matérias-primas renováveis da UE para 

o cumprimento dos seus objetivos em matéria de energia;" 

2.ª parte "chama a atenção para a crescente procura de biomassa florestal, o que significa que 

a gestão sustentável das florestas, em conformidade com a estratégia da UE na 

matéria, deve ser reforçada e promovida, dado ser essencial para biodiversidade e o 

funcionamento do ecossistema florestal, incluindo a absorção de CO2 da atmosfera; 

aponta, por conseguinte, para a necessidade de uma exploração equilibrada dos 

recursos produzidos na UE e importados de países terceiros, tendo em conta o 

extenso período de regeneração da madeira;" 

 
 

§ 39 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "(consumidores de energia ativos, tais como os 

agregados familiares, incluindo tanto os proprietários, como os inquilinos, as 

instituições e as pequenas empresas que participam na produção de energias 

renováveis, quer a título individual, quer coletivamente, através de cooperativas ou 

outros tipos de empresas sociais e agrupamentos)" e "dedicados às licenças de 

projeto" 

2.ª parte "(consumidores de energia ativos, tais como os agregados familiares, incluindo tanto 

os proprietários, como os inquilinos, as instituições e as pequenas empresas que 

participam na produção de energias renováveis, quer a título individual, quer 

coletivamente, através de cooperativas ou outros tipos de empresas sociais e 

agrupamentos)" 

3.ª parte "dedicados às licenças de projeto" 

 
§ 56 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e não devem ser penalizados com taxas ou 

encargos adicionais" e "manifesta a sua preocupação com as iniciativas tomadas por 

certos Estados-Membros para criar obstáculos ao exercício dos direitos ao consumo 

próprio e à produção própria;" 

2.ª parte "e não devem ser penalizados com taxas ou encargos adicionais" 

3.ª parte "manifesta a sua preocupação com as iniciativas tomadas por certos Estados-

Membros para criar obstáculos ao exercício dos direitos ao consumo próprio e à 

produção própria;" 

 
§ 62 

1.ª parte "Observa que a biomassa é atualmente a energia renovável mais utilizada para o 

aquecimento, representando cerca de 90 % de todo o aquecimento com base em 

energias renováveis; que, em especial, na Europa Central e Oriental, a biomassa 

desempenha um papel fundamental no reforço da segurança energética" 

2.ª parte "de forma sustentável;" 
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§ 69 

1.ª parte "Toma nota de que a consecução do objetivo de 10 % de energia produzida a partir 

de fontes renováveis até 2020 no setor de transportes está a ficar para trás, em parte 

devido aos desafios que se colocam à estratégia em matéria de fontes de energia 

renováveis para os transportes baseada nos biocombustíveis. recorda que o setor dos 

transportes é o único setor na UE em que as emissões de GEE aumentaram desde 

1990; salienta que as energias renováveis são essenciais para a mobilidade 

sustentável; insta os Estados-Membros a aumentarem os esforços a fim de 

desenvolverem medidas sustentáveis para o setor dos transportes, tais como a 

redução da procura, a transição modal para modos mais sustentáveis, uma maior 

eficiência e a eletrificação; insta a Comissão a desenvolver um quadro para a 

promoção da utilização de veículos elétricos movidos a eletricidade renovável, e a 

melhorar o enquadramento legislativo" 

2.ª parte "de modo a oferecer perspetivas para os biocombustíveis muito eficientes do ponto 

de vista dos GEE, tendo em conta a alteração indireta do uso do solo (AIUS) no 

período após 2020;" 

 
§ 78 

1.ª parte "Salienta a necessidade de uma transição modal no setor dos transportes que tenha 

em conta a regulamentação e as políticas em matéria de mobilidade sustentável, 

incluindo a intermodalidade, sistemas logísticos sustentáveis, a gestão da mobilidade 

e políticas urbanas sustentáveis que abordem o consumo de energia no setor dos 

transportes em função das energias renováveis e/ou minimizem o consumo total de 

energia, permitindo incentivar modelos de viagem mais ativos, desenvolver e 

implementar soluções para cidades inteligentes e apoiar a ecomobilidade urbana e o 

planeamento urbano adaptado; insta os Estados-Membros e a UE a promoverem 

uma transição modal de passageiros e mercadorias dos transportes rodoviário e aéreo 

para os transportes ferroviário e marítimo;" 

2.ª parte "insta a Comissão a avaliar o potencial das tecnologias utilizadas nos camiões 

elétricos;" 

 
PPE: 

considerando D 

1.ª parte "Considerando que em consonância com o Acordo de Paris alcançado durante a COP 

21, a Diretiva «Energias Renováveis» terá de ser adaptada com vista ao 

cumprimento do objetivo acordado de manutenção do aumento da temperatura 

global em 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais;" 

2.ª parte "que a consecução de uma economia 100 % assente em energias renováveis apenas 

será possível através da redução do consumo de energia, do aumento da eficiência 

energética e da promoção das fontes de energia renováveis" 
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§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "manifesta a sua preocupação com o grande 

número de países (Bélgica, França, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Espanha e 

Reino Unido) que, de acordo com o Relatório da Comissão de 2015 sobre os 

progressos em termos de energias renováveis 2014-2020, poderão ter de reforçar as 

suas políticas e instrumentos para alcançarem os objetivos de 2020, enquanto a 

Hungria e a Polónia nem sequer têm a certeza de atingir os seus objetivos" e 

"bastante antes do previsto, como é o caso da Bulgária, República Checa, 

Dinamarca, Estónia, Croácia, Itália, Letónia, Lituânia, Áustria, Roménia, Finlândia e 

Suécia;" 

2.ª parte "manifesta a sua preocupação com o grande número de países (Bélgica, França, 

Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Espanha e Reino Unido) que, de acordo com o 

Relatório da Comissão de 2015 sobre os progressos em termos de energias 

renováveis 2014-2020, poderão ter de reforçar as suas políticas e instrumentos para 

alcançarem os objetivos de 2020, enquanto a Hungria e a Polónia nem sequer têm a 

certeza de atingir os seus objetivos" 

3.ª parte "bastante antes do previsto, como é o caso da Bulgária, República Checa, 

Dinamarca, Estónia, Croácia, Itália, Letónia, Lituânia, Áustria, Roménia, Finlândia e 

Suécia;" 

 
§ 21 

1.ª parte "Salienta que os objetivos em matéria de fontes de energia renováveis devem ser 

definidos em conformidade com os objetivos em matéria de clima acordados por 195 

países, em Paris, em dezembro de 2015; toma nota da proposta do Conselho 

Europeu de estabelecimento de uma meta de, no mínimo, 27 % de consumo de 

energia obtida a partir de fontes renováveis até 2030; recorda o seu apelo à fixação 

de metas vinculativas de, pelo menos, 30 % de consumo de energia obtida a partir de 

fontes renováveis a concretizar por via de metas nacionais, de molde a assegurar a 

necessária segurança jurídica e dos investidores; considera que, à luz do recente 

acordo COP21, é desejável uma ambição significativamente maior; reitera que a 

definição de objetivos claros e ambiciosos a este respeito constitui uma ferramenta 

para aumentar a segurança e garantir uma posição de liderança da UE a nível 

global;" 

2.ª parte "insta a Comissão a apresentar um Pacote «clima e energia» 2030 mais ambicioso, 

que aumente até 30 % a meta da UE em matéria de fontes de energia renováveis e 

seja aplicado através de objetivos nacionais individuais;" 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "aplicação da condicionalidade aos fundos 

existentes - Horizonte 2020, Fundos Estruturais e de Coesão, Fundo Europeu para o 

Investimento Estratégico - e de uma" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 54 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: " que internalizem os custos sociais e 

ambientais" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 55 

1.ª parte "Salienta que certos consumidores têm padrões de consumo rígidos e podem ser 

afetados negativamente por mecanismos reforçados de eficiência baseados nos 

preços;" 

2.ª parte "sublinha, neste contexto, a importância das políticas em matéria de eficiência 

energética nos Estados-Membros que incidem sobre os consumidores em situação de 

vulnerabilidade;" 

 
ENF: 

§ 34 

1.ª parte "Considera que as autoridades locais, as comunidades, os agregados familiares e as 

pessoas devem constituir a espinha dorsal da transição energética e ser apoiadas de 

forma ativa, por forma a tornarem-se produtores e fornecedores de energia em pé de 

igualdade com os outros intervenientes no mercado;" 

2.ª parte "solicita, neste contexto, uma definição abrangente comum do conceito de 

«produtores-consumidores» a nível da UE;" 

 
EFDD: 

§ 58 (nova versão integrada) 

1.ª parte "Congratula-se com a comunicação da Comissão sobre uma Estratégia da UE para o 

Aquecimento e a Refrigeração, mas sublinha a falta de progressos e a pouca ambição 

das metas estabelecidas para a utilização de fontes de energia renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, sobretudo nos edifícios; sublinha o grande potencial 

de obtenção de um progresso continuado no que respeita à utilização de fontes de 

energia renováveis no domínio do aquecimento e do arrefecimento; observa que o 

setor do aquecimento e arrefecimento representa metade do consumo de energia 

final da UE e, por conseguinte, desempenha um papel fundamental na consecução 

dos objetivos da UE em matéria de clima e energias renováveis; reconhece os 

benefícios de aumentar a energia renovável no setor do aquecimento e 

arrefecimento; salienta a flexibilidade reforçada nas infraestruturas e no 

armazenamento térmicos, o que facilita a integração de fontes de energia renováveis 

variáveis através do armazenamento de energia sob a forma de calor, 

proporcionando um excelente retorno em termos de investimento e criando 

oportunidades para aumentar o emprego de qualidade a nível local; insta a Comissão 

a colmatar as lacunas regulamentares no pacote legislativo sobre as energias 

renováveis pós-2020;" 

2.ª parte "reitera que os esforços no setor do aquecimento e arrefecimento encerram um 

grande potencial para o aumento da segurança energética (tendo em conta que 61 % 

do gás importado para a União Europeia é utilizado em edifícios, principalmente 

para fins de aquecimento), por exemplo, através do desenvolvimento de redes 

urbanas de aquecimento/arrefecimento que são um meio eficaz de integração em 

grande escala do aquecimento sustentável nas cidades, uma vez que podem oferecer 

simultaneamente aquecimento derivado de uma variedade de fontes, e não estão, por 

natureza, dependentes de uma fonte única em particular;" 

 
GUE/NGL: 

Considerando O 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "da Europa Central e Oriental" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 45 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "como a energia hidroelétrica" 

2.ª parte Estes termos 
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ECR, PPE: 

Considerando F 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "estável, acessível e" e "prestando-se especial 

atenção aos mais vulneráveis" 

2.ª parte "estável, acessível e" 

3.ª parte "prestando-se especial atenção aos mais vulneráveis" 

 
§ 3 

1.ª parte "Lamenta o facto de o Relatório da Comissão sobre os progressos em termos de 

energias renováveis não apresentar recomendações específicas por país no sentido 

do ajustamento das suas políticas e instrumentos para alcançarem os objetivos de 

2020;" 

2.ª parte "realça que o acesso ao capital é fundamental, mas que o custo do capital na UE-28 

tem vindo a divergir significativamente, resultando numa divisão Noroeste/Sudeste; 

observa que a existência de uma variedade de diferentes políticas para promover as 

energias renováveis apresenta o risco de ampliar ainda mais a diferença de 

competitividade entre os países da UE; refere a necessidade de dispor de um 

mecanismo financeiro da UE destinado a reduzir os custos elevados do capital 

derivados do risco de projetos de energias renováveis;" 

 
§ 24 

1.ª parte "Salienta que as metas já acordadas para 2020 devem servir de referência mínima 

para a revisão da Diretiva relativa às fontes de energia renováveis, por forma a que 

os Estados Membros, após 2020, não possam registar níveis inferiores ao da meta 

nacional fixada para esse ano; sublinha que a meta da UE em matéria de energias 

renováveis para 2030 requer uma consecução coletiva; salienta que os Estados-

Membros devem desenvolver os seus planos nacionais em tempo útil" 

2.ª parte "e que a Comissão deve igualmente exercer um maior controlo" 

3.ª parte "para além de 2020, dispondo de instrumentos adequados para um acompanhamento 

eficaz e atempado e da possibilidade de intervir face a medidas contraproducentes;" 

4.ª parte "considera que esse acompanhamento só será possível se a Comissão determinar 

valores de referência nacionais para os Estados-Membros com base nos quais seja 

possível medir os progressos realizados na utilização de energias renováveis;" 

 
§ 28 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e que permita simultaneamente o total controlo 

democrático das políticas energéticas;", "uma replicação intensiva do atual e bem-

sucedido sistema" e "de metas nacionais" 

2.ª parte "e que permita simultaneamente o total controlo democrático das políticas 

energéticas;" 

3.ª parte "uma replicação intensiva do atual e bem-sucedido sistema" 

4.ª parte "de metas nacionais" 

 
PPE, GUE/NGL: 

Considerando M 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "maior democracia energética nos mercados da 

energia, capacitando" e "e em pé de igualdade com as restantes partes interessadas" 

2.ª parte "maior democracia energética nos mercados da energia, capacitando" 

3.ª parte "e em pé de igualdade com as restantes partes interessadas" 
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Verts/ALE, PPE, EFDD: 

§ 86 

1.ª parte "Salienta que a produção de biocombustíveis não deve interferir na produção de 

alimentos ou comprometer a segurança alimentar;" 

2.ª parte "considera, contudo, que políticas equilibradas que promovam o aumento, a nível 

europeu, da produção de matérias-primas como o trigo, o milho, a beterraba 

açucareira e o girassol poderiam incluir a previsão da produção de biocombustíveis, 

tendo em conta a alteração indireta do uso do solo (AIUS), de um modo que 

proporcionaria aos agricultores europeus uma fonte de rendimentos estável, atrairia 

investimento e criaria postos de trabalho nas zonas rurais, colmataria a escassez 

crónica de alimentos para animais com alto teor proteico (sem OGM) que se verifica 

na Europa e diminuiria a dependência europeia da importação de combustíveis 

fósseis; entende que, em caso de oferta excedentária desses produtos agrícolas no 

mercado, a produção de biocombustíveis e bioetanol representaria uma saída 

temporária que manteria os preços de compra sustentáveis, protegeria os 

rendimentos dos agricultores durante as crises e funcionaria como  mecanismo de 

estabilização dos mercados; sublinha a necessidade de incentivar a inclusão dos 

solos aráveis não cultivados, que não estejam ao serviço da produção de alimentos, 

na produção de bioenergia, a fim de cumprir os objetivos nacionais e europeus no 

domínio das energias renováveis;" exceto os termos: "como o trigo, o milho, a 

beterraba açucareira e o girassol" e "e bioetanol" 

3.ª parte "como o trigo, o milho, a beterraba açucareira e o girassol" 

4.ª parte "e bioetanol" 
 

Diversos 

Os n.ºs 58 e 59 foram integrados da seguinte forma: 

"Congratula-se com a comunicação da Comissão sobre uma Estratégia da UE para o Aquecimento e a 

Refrigeração, mas sublinha a falta de progressos e a pouca ambição das metas estabelecidas para a 

utilização de fontes de energia renováveis no setor do aquecimento e arrefecimento, sobretudo nos 

edifícios; sublinha o grande potencial de obtenção de um progresso continuado no que respeita à 

utilização de fontes de energia renováveis no domínio do aquecimento e do arrefecimento; observa 

que o setor do aquecimento e arrefecimento representa metade do consumo de energia final da UE e, 

por conseguinte, desempenha um papel fundamental na consecução dos objetivos da UE em matéria 

de clima e energias renováveis; reconhece os benefícios de aumentar a energia renovável no setor do 

aquecimento e arrefecimento; salienta a flexibilidade reforçada nas infraestruturas e no 

armazenamento térmicos, o que facilita a integração de fontes de energia renováveis variáveis através 

do armazenamento de energia sob a forma de calor, proporcionando um excelente retorno em termos 

de investimento e criando oportunidades para aumentar o emprego de qualidade a nível local; insta a 

Comissão a colmatar as lacunas regulamentares no pacote legislativo sobre as energias renováveis 

pós-2020; reitera que os esforços no setor do aquecimento e arrefecimento encerram um grande 

potencial para o aumento da segurança energética (tendo em conta que 61 % do gás importado para a 

União Europeia é utilizado em edifícios, principalmente para fins de aquecimento), por exemplo, 

através do desenvolvimento de redes urbanas de aquecimento/arrefecimento que são um meio eficaz 

de integração em grande escala do aquecimento sustentável nas cidades, uma vez que podem oferecer 

simultaneamente aquecimento derivado de uma variedade de fontes, e não estão, por natureza, 

dependentes de uma fonte única em particular;" 
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14. Relatório de aplicação sobre a Diretiva relativa à eficiência energética 

Relatório: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 8 1 PPE VN - 209, 337, 16 

§ texto original VP   

1/AN + 316, 241, 4 

2/VN + 277, 244, 8 

§ 11 2 PPE VN - 206, 343, 15 

§ texto original VP   

1/AN + 462, 92, 9 

2/VN + 293, 247, 8 

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 14 § texto original VP   

1/VE + 306, 254, 4 

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 23 § texto original VN + 462, 73, 23 

§ 24 § texto original VN + 319, 234, 8 

§ 25 § texto original VN + 426, 83, 41 

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 243, 299, 5 

3 +  

§ 29 § texto original VS/VE - 193, 313, 36 

§ 30 § texto original VS +  

§ 31 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 253, 281, 6 

Antes do § 33, 

subtítulo 

§ texto original VS +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

§ 34 § texto original VS +  

§ 36 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original VS +  

§ 38 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 39 § texto original VS +  

§ 43 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 45 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § texto original VS +  

§ 52 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 307, 191, 7 

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

3 +  

4 +  

§ 58 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 59 3 GUE/NGL VE - 246, 261, 6 

§ 62 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 306, 219, 4 

§ 63 § texto original VN + 294, 226, 4 

§ 66 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 70 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original VS/VE + 273, 224, 29 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 253, 193, 46 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: Alterações 1, 2 

S&D: §§ 8, 11, 23, 63 

ENF: §§ 8 (2.ª parte), 11 (2.ª parte), 24, 25 

PPE: §§ 8, 11 (2.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

Verts/ALE: § 29, subtítulo antes dos §§ 33 e 34 

S&D: § 29 

ENF: Considerando F, §§ 23, 30 

PPE: § 63 

EFDD: §§ 37, 38 

GUE/NGL: §§ 29, 39, 50, 58 
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Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

§ 55 

1.ª parte "Insta a cálculos razoáveis da poupança energética e da melhoria da eficiência, sem 

burocracia desnecessária;" 

2.ª parte "considera possível que, para o efeito, a Diretiva relativa à eficiência energética 

funcione igualmente como legislação-quadro; considera que se podem integrar ações 

concretas e critérios de eficiência nas diretivas existentes (por exemplo, a Diretiva 

relativa ao desempenho energético dos edifícios) ou igualmente numa obrigação de 

rotulagem sucinta (rotulagem energética, conceção ecológica, economia circular, 

CE);" 

 
§ 58 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "como a indústria com riscos de fuga de 

carbono, as PME e as famílias com risco de pobreza energética" 

2.ª parte Estes termos 

 
ENF: 

§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e alheio aos combustíveis fósseis" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 8 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "um objetivo global vinculativo juntamente 

com" e "vinculativos" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 38 

1.ª parte "Aguarda com expectativa o futuro fundo de modernização, que visará modernizar 

os sistemas energéticos e melhorar a eficiência energética nos Estados-Membros 

com rendimentos mais baixos," 

2.ª parte "e convida a Comissão a apresentar uma estrutura de governação adequada, 

incluindo pormenores quanto aos papéis dos Estados-Membros beneficiários, do BEI 

e das outras instituições;" 

 
§ 52 

1.ª parte "Realça que a eficiência energética se insere nos principais objetivos da UE, pelo 

que cumpre incentivar os países europeus a evitarem o desperdício" 

2.ª parte "provocado pelo consumo nos domínios da indústria, dos transportes e das 

construções, que representam os setores com a maior proporção de consumo;" 

 
PPE: 

§ 14 

1.ª parte "Observa que as ações precoces e de introdução gradual previstas no artigo 7.º, n.º 2, 

já não são válidas;" 

2.ª parte "recorda que se espera que o artigo 7.º gere mais de metade da meta de 20 % fixada 

pela diretiva;" 

 
§ 62 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "adotar um objetivo ambicioso para a poupança 

energética e" 

2.ª parte Estes termos 
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GUE/NGL: 

§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "contudo, observa que nesta fase qualquer 

avaliação da aplicação da DEE só pode proporcionar uma visão parcial, dada a sua 

recente entrada em vigor e o prazo para a sua transposição;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 13 

1.ª parte "Salienta que em alguns casos a flexibilidade da Diretiva permitiu que muitos 

Estados Membros aderissem às medidas de eficiência energética e considera que esta 

flexibilidade em medidas alternativas é essencial para que os Estados-Membros 

concretizem os programas e projetos de eficiência energética no futuro;" 

2.ª parte "exige que sejam colmatadas as lacunas da diretiva em vigor que são responsáveis 

pelo seu desempenho insuficiente, nomeadamente do artigo 7.º, mantendo 

simultaneamente a flexibilidade adequada para que os Estados-Membros possam 

optar entre as medidas disponíveis; observa que o estudo do EPRS sobre a aplicação 

do artigo 7.º , que se baseia em valores comunicados pelos Estados-Membros, 

concluiu que medidas como autorizar os Estados-Membros a alcançar 

progressivamente o objetivo, a ter em conta as medidas precoces ou a isentar os 

transportes e os setores do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE 

(RCLE) do cálculo da sua meta resultaram, em quase todos os casos, num objetivo 

global de poupança de energia anual de apenas metade (0,75%); chama a atenção 

para o facto de os autores terem declarado que a análise só pode ser tão boa quanto 

os dados fornecidos; insiste em que as medidas alternativas ao abrigo do artigo 7.º, 

n.º 9, sejam melhor definidas e facilmente quantificáveis;" exceto os termos: 

"mantendo simultaneamente a flexibilidade adequada para que os Estados-Membros 

possam optar entre as medidas disponíveis" e "chama a atenção para o facto de os 

autores terem declarado que a análise só pode ser tão boa quanto os dados 

fornecidos;" 

3.ª parte "mantendo simultaneamente a flexibilidade adequada para que os Estados-Membros 

possam optar entre as medidas disponíveis" 

4.ª parte "chama a atenção para o facto de os autores terem declarado que a análise só pode 

ser tão boa quanto os dados fornecidos;" 

 
§ 66 

1.ª parte "Exorta a uma melhoria da coordenação e a um intercâmbio de ideias e de melhores 

práticas entre os Estados-Membros relativamente às obrigações de eficiência 

energética e aos planos de edifícios e de saneamento (artigos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º), com o 

objetivo de se utilizarem mais rapidamente os instrumentos novos e existentes 

(incentivos fiscais, programas de apoio, modelos contratuais e investimentos em 

habitação social); considera que o artigo 5.º deve ser alargado de modo a abranger 

todos os organismos públicos sempre que possível; solicita orientações da Comissão 

para os futuros planos nacionais, a fim de assegurar a transparência e a 

comparabilidade; congratula-se com o apoio técnico da Comissão à implementação 

da Diretiva Eficiência Energética; solicita modelos obrigatórios para os futuros 

planos nacionais, a fim de assegurar a transparência e a comparabilidade;" 

2.ª parte "solicita aos Estados-Membros que ponderem regimes de ajuda inovadores baseados 

no mercado;" 
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§ 70 

1.ª parte "Considera que o alargamento do papel exemplar dos edifícios públicos a todos os 

níveis da administração pública – e não apenas aos da administração central – 

ajudará a aproveitar plenamente o potencial dos edifícios em termos de custo-

eficácia, que se provou ser o setor com maior potencial – não só de poupanças 

energéticas mas também para oferecer outros benefícios mais gerais, incluindo um 

maior conforto e bem-estar; a este respeito, considera que os Estados-Membros 

devem ser chamados a instaurar um mecanismo interno de partilha de esforços com 

vista à consecução do objetivo de 3% entre os diferentes níveis da administração 

pública" 

2.ª parte "e que se deve manter a flexibilidade de optar por outras medidas e quantificar o seu 

impacto, enquanto abordagem alternativa à referida nos n.ºs 1 e 2;" 

 
ENF, PPE: 

§ 11 

1.ª parte "Lamenta o carácter pouco ambicioso da meta (melhoria de, pelo menos, 27% da 

eficiência energética em 2030) adotada pelo Conselho Europeu em 2014, o que se 

justifica sobretudo por uma taxa de atualização elevada e extremamente irrealista 

contida numa anterior avaliação de impacto; recorda que a taxa de atualização 

(17,5%) é alta demais; insta a Comissão a avançar para uma análise exaustiva custo-

benefício – tendo em conta os benefícios múltiplos da eficiência energética – e para 

uma taxa de atualização social, em conformidade com as suas próprias orientações 

sobre Legislar melhor; insta a Comissão e os Estados-Membros a reverem o objetivo 

de eficiência energética de 27% para 2030, à luz do acordo de Paris sobre as 

alterações climáticas, com vista a alcançar o objetivo de limitar o aquecimento 

global nitidamente aquém de 2 graus e desenvolver esforços no sentido de limitar o 

aumento a 1,5 graus, em conformidade com a meta de eficiência energética adotada 

pelo Parlamento;" 

2.ª parte "solicita à Comissão que proponha uma meta vinculativa de eficiência energética de 

40% para 2030 que reflita o nível de um potencial de eficiência energética eficaz em 

termos de custos;" 

 
S&D, GUE/NGL: 

§ 26 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: ", produção combinada de calor e eletricidade" 

e "observa que a procura por parte do público e o mercado são os motores essenciais 

destes projetos;" 

2.ª parte ", produção combinada de calor e eletricidade" 

3.ª parte "observa que a procura por parte do público e o mercado são os motores essenciais 

destes projetos;" 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 31 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "insta a colocar a tónica da diretiva no conceito 

de eficiência energética;" 

2.ª parte Estes termos 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

§ 33 

1.ª parte "Observa que as obrigações em matéria de apresentação de relatórios no setor 

energético no âmbito de um quadro, são essenciais para avaliar os progressos e a 

aplicação da legislação sobre eficiência energética da UE em vigor; contudo, 

lamenta as obrigações excessivas em matéria de apresentação de relatórios no setor 

energético que são exigidas às empresas, aos consumidores e às administrações 

públicas e que também se devem à sobrerregulamentação criada pelos Estados-

Membros, o que limita o potencial de crescimento e inovação; realça que as 

obrigações em matéria de apresentação de relatórios devem, sempre que possível, 

ser simplificadas para reduzirá os encargos administrativos e os custos; critica o 

facto de os dados obtidos das obrigações em matéria de apresentação de relatórios 

não serem frequentemente comparáveis em toda a UE, devido às diferentes 

desagregações, metodologias e normas; insta a Comissão a reduzir, nomeadamente 

através de soluções digitais, os encargos administrativos associados a obrigações em 

matéria de apresentação de relatórios e a elaborar mais orientações sobre 

comparabilidade dos dados para melhorar a sua avaliação; apela ao alinhamento das 

projeções da procura de energia com o potencial de poupança com boa relação 

custo-benefício nos setores principais e considera que a redução da burocracia 

acelerará a execução de medidas de eficiência energética; observa que a aplicação do 

princípio da «eficiência energética em primeiro lugar» exige a revisão do 

planeamento e da apresentação de relatórios no setor energético e a melhoria da 

coerência das políticas, a fim de garantir o seu reforço mútuo" exceto os termos: 

"contudo, lamenta as obrigações excessivas em matéria de apresentação de relatórios 

no setor energético que são exigidas às empresas, aos consumidores e às 

administrações públicas e que também se devem à sobrerregulamentação criada 

pelos Estados-Membros, o que limita o potencial de crescimento e inovação;" 

2.ª parte "contudo, lamenta as obrigações excessivas em matéria de apresentação de relatórios 

no setor energético que são exigidas às empresas, aos consumidores e às 

administrações públicas e que também se devem à sobrerregulamentação criada 

pelos Estados-Membros, o que limita o potencial de crescimento e inovação;" 

3.ª parte "reconhecendo que a poupança de energia é a primeira e mais segura fonte de 

energia da Europa;" 

4.ª parte "considera que a eficiência energética pode ser o melhor investimento numa energia 

«fonte», melhorando a acessibilidade financeira da energia, reduzindo a necessidade 

de infraestruturas adicionais e onerosas do lado da oferta e ajudando a enfrentar as 

alterações climáticas;" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 36 

1.ª parte "Salienta que nem todos os riscos associados a investimentos a favor da poupança de 

energia podem ser tratados pelo RCLE, dado que este abrange apenas 45% das 

emissões de gases com efeito de estufa da UE; salienta que a DEE está interligada 

com outra legislação da UE relacionada com a energia e têm certos efeitos sobre a 

pegada de carbono e o RCLE (preços dos certificados); insta a Comissão a avaliar a 

interligação e a garantir a complementaridade;" 

2.ª parte "observa que o baixo preço dos certificados RCLE resultante constitui um dos vários 

fatores que reduzem os incentivos em matéria de investimentos visando a poupança 

energética;" 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 43 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "que – quando aplicados como custos fixos nas 

faturas – podem tornar difícil para os consumidores sentir os benefícios da poupança 

de energia e que contribuem para a pobreza energética" e "salienta que os elevados 

preços da energia na UE provocam uma diferença de preços da energia entre os 

Estados-Membros da UE e os seus principais concorrentes que prejudica a 

competitividade das indústrias europeias com utilização intensiva de energia;" 

2.ª parte "que – quando aplicados como custos fixos nas faturas – podem tornar difícil para os 

consumidores sentir os benefícios da poupança de energia e que contribuem para a 

pobreza energética" 

3.ª parte "salienta que os elevados preços da energia na UE provocam uma diferença de 

preços da energia entre os Estados-Membros da UE e os seus principais 

concorrentes"  

4.ª parte "que prejudica a competitividade das indústrias europeias com utilização intensiva 

de energia;" 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

§ 45 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "as obrigações de poupança devem ser 

compatíveis com o desenvolvimento de fontes de energia renováveis sustentáveis" e 

"e descarbonizado" 

2.ª parte "as obrigações de poupança devem ser compatíveis com o desenvolvimento de 

fontes de energia renováveis sustentáveis" 

3.ª parte "e descarbonizado" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 47 

1.ª parte "Insta a Comissão a respeitar o princípio «legislar melhor», a considerar melhores 

formas de coordenação da legislação da UE no domínio da energia e das alterações 

climáticas para melhorar a eficiência e a eficácia legislativas e a propor medidas para 

melhorar a regulamentação atual;" e "também" 

2.ª parte "insta" e "a Comissão a reforçar as metodologias para avaliar a longo prazo e de uma 

forma global as iniciativas em matéria de eficiência energética, incluindo todas as 

principais externalidades; insta à adoção duma perspetiva societal na modelação e 

avaliação dos custos e benefícios globais dos diferentes níveis de ambição quanto à 

eficiência energética" 

3.ª parte "e a tratar a eficiência energética como uma fonte de energia por direito próprio;" 

 
§ 56 

1.ª parte "Considera que os objetivos da União Europeia em matéria de clima e de eficiência 

se devem reforçar mutuamente, e que definir requisitos vinculativos em matéria de 

eficiência energética é fundamental para atingir o máximo de ambição e esforço por 

parte dos Estados-Membros" exceto o termo: "vinculativos" 

2.ª parte "vinculativos" 

3.ª parte "sendo também necessário permitir a flexibilidade suficiente para que a dosagem de 

meios e instrumentos possa ser ajustada a nível nacional;" exceto o termo: "também" 

4.ª parte "também" 

 


