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Alteração 620
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
Título intercalar 3

Proposta de resolução Alteração

Segurança energética Segurança energética e o mercado interno 
da energia

Or. en

Alteração 621
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER, 
colhendo os frutos da poupança 
energética e desenvolvendo uma 
infraestrutura inteligente;

Or. en

Alteração 622
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento, 
da exploração e do aproveitamento de 
recursos internos e do aumento da 
implantação das FER;

Or. en

Alteração 623
András Gyürk

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Salienta o facto de a segurança do 
aprovisionamento energético ser um pré-
requisito importante para os cidadãos e as 
empresas europeus; destaca a importância 
de uma estratégia energética centrada no 
reforço da segurança energética e da 
competitividade económica e industrial na 
UE, na criação de emprego, nos aspetos 
sociais e na sustentabilidade ambiental, 
através de medidas como a diversificação 
de vias, fornecedores e fontes de 
aprovisionamento e do aumento da 
implantação das FER;

Or. en

Alteração 624
Bernd Lange
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Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética para todos os 
europeus com preços de energia 
comportáveis e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego de qualidade, nos aspetos 
sociais e na sustentabilidade ambiental, 
através de medidas como a diversificação 
de vias, fornecedores e fontes de 
aprovisionamento e do aumento da 
implantação das FER;

Or. de

Alteração 625
Martina Anderson

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e do desenvolvimento 
económico e industrial na UE, na 
resistência aos choques energéticos 
globais, na criação de emprego, nos 
aspetos sociais e na sustentabilidade 
ambiental, através de medidas como a 
diversificação de vias, fornecedores e 
fontes de aprovisionamento e do aumento 
da implantação das FER, assim como na 
aplicação do potencial de poupança 
energética da UE;

Or. en
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Alteração 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e da utilização de recursos próprios 
(incluindo o aumento da implantação das 
FER);

Or. en

Alteração 627
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER, 
bem como de poupança energética eficaz 
em termos de custos através de uma maior
eficiência energética;

Or. en
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Alteração 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética, da sustentabilidade 
ambiental, da competitividade económica 
e industrial, na resiliência aos choques 
energéticos globais, na criação de 
emprego, nos aspetos sociais na UE 
através de políticas e medidas como a 
diversificação de vias, fornecedores e 
fontes de aprovisionamento e do aumento 
da aplicação do potencial de poupança 
energética da UE, da implantação das 
FER, e de infraestruturas energéticas 
inteligentes;

Or. en

Alteração 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER, a 
par de uma maior capacidade de base 
estável e controlável em termos de 
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produção;

Or. en

Alteração 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como o aumento da eficiência e 
da poupança energéticas, a diversificação 
de vias, fornecedores e fontes de 
aprovisionamento, a criação de um 
mercado europeu da energia 
verdadeiramente interligado e do aumento 
da implantação das FER;

Or. en

Alteração 631
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
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e do aumento da implantação das FER; e do aumento da implantação das FER, 
assim como de serviços eficientes em 
termos energéticos e de técnicas quer da 
oferta e quer da procura;

Or. en

Alteração 632
Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e da implantação das FER;

Or. en

Alteração 633
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço da 
segurança energética e da competitividade 
económica e industrial na UE, na criação 
de emprego, nos aspetos sociais e na 
sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a plena realização do 
potencial de poupança energética 
disponível, a diversificação de vias, 
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fornecedores e fontes de aprovisionamento 
e do aumento da implantação das FER;

Or. es

Alteração 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço 
da segurança energética e da 
competitividade económica e industrial na 
UE, na criação de emprego, nos aspetos 
sociais e na sustentabilidade ambiental, 
através de medidas como a diversificação 
de vias, fornecedores e fontes de 
aprovisionamento e do aumento da 
implantação das FER;

19. Destaca a importância de um quadro 
para as políticas de clima e de energia em 
2030 centrado no reforço da segurança 
energética e da competitividade económica 
e industrial na UE, na criação de emprego, 
nos aspetos sociais e na sustentabilidade 
ambiental, através de medidas como o 
aumento da implantação das FER, o 
investimento na eficiência energética e a 
diversificação de vias, fornecedores e 
fontes de aprovisionamento;

Or. en

Alteração 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no reforço
da segurança energética e da 
competitividade económica e industrial na 
UE, na criação de emprego, nos aspetos 
sociais e na sustentabilidade ambiental, 
através de medidas como a diversificação 

19. Destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento
da segurança energética da UE e da 
competitividade económica e industrial, na 
criação de empregos, nos aspetos sociais e 
na sustentabilidade ambiental, através de 
medidas como a diversificação de vias, 
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de vias, fornecedores e fontes de 
aprovisionamento e do aumento da 
implantação das FER;

fornecedores e fontes de aprovisionamento, 
da promoção da eficiência energética e do 
aumento da implantação das FER;

Or. en

Alteração 636
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Sublinha a necessidade de 
assegurar a segurança energética e a 
eventual autossuficiência da UE, 
conseguida principalmente através da 
promoção da eficiência energética e de 
poupanças de energia e das energias 
renováveis, que irão, juntamente com 
outras fontes de energia alternativas, 
reduzir a dependência das importações; 
observa o crescente interesse pela 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo e no Mar Negro; 
considera que, no contexto da política da 
UE relativamente à perfuração de 
petróleo e de gás no mar, se deveria pôr a 
tónica na prevenção de possíveis riscos 
ambientais e na delimitação de zonas 
económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros em questão e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal 
são signatários;

Or. en

Alteração 637
Bernd Lange
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Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Assinala que a infraestrutura de 
rede, a gestão de rede e as regras do 
mercado estão adaptadas às necessidades 
e possibilidades de centrais elétricas 
alimentadas a combustíveis fósseis e de 
centrais nucleares, existindo, por isso, 
uma desvantagem competitiva para as 
novas tecnologias, como as energias 
renováveis; solicita que o sistema de 
aprovisionamento energético seja 
estruturado de uma forma mais flexível e 
adaptado à percentagem crescente de 
energias renováveis, a fim de garantir a 
melhor relação custo-eficácia e a 
segurança do abastecimento energético;

Or. de

Alteração 638
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Acolhe com agrado a recente 
adoção do Regulamento n.º 347/2013 
relativo às orientações para as 
infraestruturas energéticas 
transeuropeias que facilita a construção 
de infraestruturas transfronteiriças de 
transporte de energia na UE, prestando 
apoio regulamentar e financeiro através 
de incentivos, procedimentos de licença 
mais rápidos e transparentes, regras de 
afetação de custos transfronteiriços e uma 
otimização da mobilização de fundos 
públicos e privados na União Europeia.

Or. en
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Alteração 639
Anne Delvaux

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Sublinha que a segurança do 
aprovisionamento é particularmente 
precária quando as importações são 
provenientes de diferentes países; salienta 
que uma pequena diversidade de fontes de 
energia pode criar problemas de relações 
externas para a UE, em particular quando 
as importações dependem de regimes 
politicamente instáveis ou não 
democráticos;

Or. en

Alteração 640
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Acolhe com agrado a adoção do 
Regulamento relativo ao Mecanismo 
«Interligar a Europa», que é da maior 
importância para abranger os 
investimentos avultados nas 
infraestruturas energéticas europeias 
necessárias para a conclusão do mercado 
único; sublinha que este novo mecanismo 
de financiamento irá maximizar a 
utilização de instrumentos financeiros e 
criar um efeito de alavancagem, 
utilizando financiamento público da 
forma mais eficiente e atraindo, ao 
mesmo tempo, investimento privado;
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Or. en

Alteração 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os 
Estados-Membros devem poder tirar 
proveito de todos os seus recursos 
energéticos internos, respeitando políticas 
que garantem a exploração, extração e 
utilização seguras e sustentáveis desses 
recursos;

Suprimido

Or. en

Alteração 642
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos;

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
têm escolha na criação dos seus cabazes 
energéticos nacionais e podem tirar 
proveito de todos os seus recursos 
energéticos internos, de acordo com a 
vontade dos cidadãos e respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos;

Or. fr
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Alteração 643
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e
sustentáveis desses recursos;

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os 
recursos energéticos sustentáveis;

Or. en

Alteração 644
Edite Estrela

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os 
seus recursos energéticos internos, 
respeitando políticas que garantem a 
exploração, extração e utilização seguras e 
sustentáveis desses recursos;

20. Recomenda que, ao providenciarem 
pela segurança energética, os 
Estados-Membros deem prioridade a
políticas que garantam a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis
dos seus recursos energéticos internos, 
respeitando as normas relativas à 
avaliação de impactes ambientais;

Or. pt

Alteração 645
Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os 
Estados-Membros devem poder tirar 
proveito de todos os seus recursos 
energéticos internos, respeitando políticas 
que garantem a exploração, extração e 
utilização seguras e sustentáveis desses 
recursos;

20. Salienta que a UE deve utilizar 
plenamente o potencial de todas as fontes
de energias renováveis que estiverem à 
disposição dos seus Estados-Membros;

Or. en

Alteração 646
Martina Anderson

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos;

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos, tendo em conta as 
consequências prejudiciais da fraturação 
hidráulica para a saúde pública e o 
ambiente;

Or. en

Alteração 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 20. Salienta que, ao providenciarem pela 
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segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos;

segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder escolher livremente o seu 
cabaz energético e tirar proveito de todos 
os seus recursos energéticos internos 
(incluindo hidrocarbonetos não-
convencionais, como o gás de xisto), 
respeitando políticas que garantem a 
exploração, extração, fabrico e utilização 
seguros e sustentáveis desses recursos e 
dos produtos conexos;

Or. en

Alteração 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e 
sustentáveis desses recursos;

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos renováveis e eficientes em termos 
energéticos;

Or. en

Alteração 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito dos seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
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políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos;

políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos, desde que sejam 
compatíveis com os objetivos a longo 
prazo da Europa em matéria de alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 650
Georgios Koumoutsakos

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos;

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos; sublinha, neste contexto, 
a importância crescente da prospeção de 
depósitos de petróleo e gás natural, em 
especial no Mediterrâneo Oriental, e, por 
conseguinte, a necessidade de delimitar as 
zonas económicas exclusivas dessa região 
em conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS);

Or. el

Alteração 651
Inés Ayala Sender

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 20. Salienta que, ao providenciarem pela 
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segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos;

segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos; considera necessário que 
os Estados-Membros e a UE possam 
desenvolver políticas de apoio a fim de 
assegurar o aprovisionamento das fontes 
de energia endógenas;

Or. es

Alteração 652
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos;

20. Salienta que, ao providenciarem pela 
segurança energética e pela eventual 
autossuficiência, os Estados-Membros 
devem poder tirar proveito de todos os seus 
recursos energéticos internos, respeitando 
políticas que garantem a exploração, 
extração e utilização seguras e sustentáveis 
desses recursos; sublinha, por 
conseguinte, a importância da exploração 
de campos de petróleo e de gás a leste do 
Mar Mediterrâneo que possam contribuir, 
em grande medida, para a 
autossuficiência da UE em matéria de 
energia;

Or. en

Alteração 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, ao providenciarem pela
segurança energética, os 
Estados-Membros devem poder tirar 
proveito de todos os seus recursos 
energéticos internos, respeitando políticas 
que garantem a exploração, extração e 
utilização seguras e sustentáveis desses 
recursos;

20. Salienta que a segurança do 
aprovisionamento deve ser abordada 
através de um aumento da implantação de 
FER e da eficiência energética, assim 
como da realização do mercado interno 
da energia, que são reconhecidas como 
opções que «não comprometem o futuro», 
e que a exploração, extração e utilização de 
fontes de energia internas devem respeitar 
as políticas que visam assegurar práticas 
seguras, sustentáveis e ecológicas;

Or. en

Alteração 654
Martina Anderson

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Observa que, ao tirar partido de 
recursos energéticos internos em regiões 
transfronteiriças, devem considerar-se e 
salvaguardar-se os possíveis impactos 
negativos para o território dos Estados 
vizinhos.

Or. en

Alteração 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Insta a Comissão a realizar uma 
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Terceira Análise Estratégica da Política 
Energética e a basear os futuros 
compromissos europeus em matéria 
climática nos dados atualizados;

Or. en

Alteração 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros, no que toca ao 
mercado interno do gás, a reverem todos 
os contratos de gás baseados em 
mecanismos de determinação de preços 
obsoletos, em particular baseados no 
princípio de indexação ao petróleo, que 
impõem preços elevados aos 
consumidores e exorta a Comissão a dar 
apoio na análise das possibilidades de 
renegociação desses contratos e não só ao 
nível da sua prorrogação; salienta a 
necessidade de desenvolver e apoiar todos 
os produtos e mecanismos destinados a 
reforçar as capacidades de curto prazo de 
comércio do gás; sublinha que as medidas 
acima referidas são cruciais para 
assegurar uma concorrência genuína no 
preço das reservas de gás para todos os 
consumidores do mercado interno do gás;

Or. en

Alteração 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Proposta de resolução
N.º 20-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

20-B. Salienta que o desenvolvimento de 
recursos internos dará origem a novas 
plataformas de comércio na UE, assim 
como a mercados de pronto pagamento 
para o gás e a eletricidade, o que 
representa uma verdadeira oportunidade 
para a UE e os Estados-Membros 
determinarem os seus próprios preços da 
energia, incluindo a nível regional e 
local;

Or. en

Alteração 658
Martina Anderson

Proposta de resolução
N.º 20-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-B. Insta a Comissão a incluir uma AIA 
obrigatória para a exploração e a 
extração de gás de xisto quando propuser 
legislação relativa à fraturação 
hidráulica; salienta, além disso, que existe 
uma quantidade insuficiente de dados 
sobre os químicos utilizados durante o 
processo de fraturação hidráulica; insta, 
por conseguinte, a Comissão a assegurar, 
ao propor legislação nesse domínio, a 
transparência dos dados relativos a esses 
químicos, a fim de assegurar o nível mais 
elevado possível de proteção da saúde 
pública e do ambiente

Or. en

Alteração 659
Inese Vaidere
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Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
frisa a necessidade de construir 
interconexões energéticas domínio da 
energia entre todos os Estados-Membros;
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

Or. en

Alteração 660
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos Estados-
Membros e de ação conjunta, solidariedade 
e transparência, tendo em conta o facto de 
decisões nacionais no domínio da política 
energética poderem afetar outros Estados-
Membros; sugere que seria desejável 
determinar se e de que forma as 
competências e os recursos da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
(ACER) podem ser utilizados para a 
execução das tarefas acima mencionadas;

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
salienta, para este efeito, a necessidade da 
expansão da infraestrutura energética em 
todos os níveis da rede, da expansão da 
infraestrutura de tecnologias de 
informação, de uma maior promoção na 
área da investigação e desenvolvimento, 
bem como de uma normalização europeia 
célere; considera, ainda, que a conclusão 
da infraestrutura da super-rede da UE que 
liga o norte e o sul, leste e oeste, permitirá 
à UE tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala com uma 
maior inclusão das operadoras da rede de 
distribuição e às infraestruturas energéticas 
inteligentes em todos os Estados-Membros;
sublinha que, na expansão e 
modernização da infraestrutura 
energética, se deve garantir uma maior 
cooperação dos operadores da rede de 
transporte, bem como a participação forte, 
transparente, coordenada e precoce de 
todas as partes interessadas; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos Estados-
Membros e de ação conjunta, solidariedade 
e transparência, tendo em conta o facto de 
decisões nacionais no domínio da política 
energética poderem afetar outros Estados-
Membros; sugere que seria desejável 
determinar se e de que forma as 
competências e os recursos da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
(ACER) podem ser utilizados para a 
execução das tarefas acima mencionadas;

Or. de
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Alteração 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede e do gás 
natural da UE que liga o norte e o sul, 
leste e oeste, permitirá à UE tirar o melhor 
partido das vantagens comparativas de 
cada Estado-Membro, e apela a um maior 
apoio à produção descentralizada e de 
microescala e às infraestruturas energéticas 
inteligentes em todos os Estados-Membros; 
sublinha, portanto, a necessidade de uma 
forte coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

Or. en

Alteração 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan
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Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio, de forma eficiente 
e sustentável, à produção descentralizada e 
de microescala e às infraestruturas 
energéticas inteligentes em todos os 
Estados-Membros; sublinha, portanto, a 
necessidade de uma forte coordenação 
entre as políticas dos Estados-Membros e 
de ação conjunta, solidariedade e 
transparência, tendo em conta o facto de 
decisões nacionais no domínio da política 
energética poderem afetar outros 
Estados-Membros; sugere que seria 
desejável determinar se e de que forma as 
competências e os recursos da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
(ACER) podem ser utilizados para a 
execução das tarefas acima mencionadas;

Or. en

Alteração 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro; 
sublinha o grande potencial eólico ao 
largo da costa do Mar do Norte; sublinha 
a importância da rede ao largo da costa 
do Mar do Norte para permitir uma 
implantação eficaz em termos de custos 
das energias renováveis no Mar do Norte; 
reconhece, neste sentido, a importância 
da iniciativa da Rede ao Largo da Costa 
dos Países do Mar do Norte, e insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
conferirem-lhe uma maior proeminência 
e a dar-lhe mais apoio; apela a um maior 
apoio à produção descentralizada e de 
microescala e às infraestruturas energéticas 
inteligentes em todos os Estados-Membros; 
sublinha, portanto, a necessidade de uma 
forte coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

Or. en
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Alteração 664
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros,
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes 
em todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere 
que seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

21. Salienta que a UE deveria perseguir o 
seu objetivo de segurança energética 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, 
sublinha a necessidade de uma 
coordenação reforçada entre as políticas 
dos Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência;

Or. en

Alteração 665
Anne Delvaux

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue os seus objetivos de segurança 
energética, uma das prioridades é 
desenvolver um modelo de 
interdependência energética entre os 
Estados-Membros, assegurando a rápida 
conclusão do mercado interno da energia 
da UE; considera, ainda, que a conclusão 
da infraestrutura da super-rede da UE que 
liga o norte e o sul, leste e oeste, permitirá 
à UE tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, uma vez que 
as decisões nacionais no domínio da 
política energética podem afetar outros 
Estados-Membros; sugere que seria 
desejável determinar se e de que forma as 
competências e os recursos da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
(ACER) podem ser utilizados para a 
execução das tarefas acima mencionadas;

Or. en

Alteração 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de quadro 
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energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que 
liga o norte e o sul, leste e oeste, permitirá 
à UE tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

energético sustentável, é necessária uma 
reorientação para um modelo de 
cooperação entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da UE que liga o norte e o 
sul, leste e oeste, permitirá à UE tirar o 
melhor partido das vantagens comparativas 
de cada Estado-Membro, e apela a um 
maior apoio à produção descentralizada, de 
microescala e pertencente às comunidades 
e às infraestruturas energéticas inteligentes 
a nível da distribuição, bem como 
programas de armazenamento e resposta 
à procura que permitam um equilíbrio 
local entre a oferta e a procura em todos 
os Estados-Membros; sublinha, portanto, a 
necessidade de um maior desenvolvimento 
dos mercados da energia a nível 
macrorregional na UE, como os mercados 
da Nord Pool ou centro-ocidentais, que 
reforce a cooperação entre países vizinhos 
em termos de intercâmbio de energia, 
desenvolvimento de infraestruturas, 
equilíbrio da oferta e da procura e 
armazenamento; solicita uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere que 
seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

Or. en

Alteração 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell
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Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE; 
considera, ainda, que a conclusão da 
infraestrutura da super-rede da UE que liga 
o norte e o sul, leste e oeste, permitirá à UE 
tirar o melhor partido das vantagens 
comparativas de cada Estado-Membro, e 
apela a um maior apoio à produção 
descentralizada e de microescala e às 
infraestruturas energéticas inteligentes em 
todos os Estados-Membros; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros e de ação conjunta, 
solidariedade e transparência, tendo em 
conta o facto de decisões nacionais no 
domínio da política energética poderem 
afetar outros Estados-Membros; sugere 
que seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

21. Salienta que, à medida que a UE 
persegue o seu objetivo de segurança 
energética, é necessária uma reorientação 
para um modelo de interdependência 
energética entre Estados-Membros, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE, 
incluindo, em particular, a construção de 
interconexões e a eliminação dos 
obstáculos transfronteiriços; considera, 
ainda, que a conclusão da infraestrutura da 
super-rede da UE que liga o norte e o sul, 
leste e oeste, permitirá à UE tirar o melhor 
partido das vantagens comparativas de 
cada Estado-Membro, e apela a um maior 
apoio à produção descentralizada e de 
microescala e às infraestruturas energéticas 
inteligentes em todos os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 668
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Realça que a UE deve manter um 
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elevado perfil político a respeito da 
concessão de direitos de licença para 
perfuração e da delimitação de zonas 
económicas exclusivas (ZEE) e que a UE, 
em cooperação com os Estados-Membros 
em questão, deve procurar evitar conflitos 
internacionais; reconhece que a proteção 
das fronteiras marítimas da Europa 
representa um desafio para a UE e os 
Estados-Membros; sublinha que a 
energia deve ser utilizada como motor da 
paz, da integridade ambiental, da 
cooperação e da estabilidade;

Or. en

Alteração 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Destaca a necessidade de continuar 
a dissociar e desregulamentar os 
mercados europeus da energia com vista a 
assegurar a concorrência e o 
fornecimento de eletricidade a preços tão 
baixos quanto possível;

Or. en

Alteração 670
Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Salienta que a silvicultura ativa, 
que faz aumentar o crescimento e, por 
conseguinte, a absorção de dióxido de 
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carbono, é uma forma importante e eficaz 
em termos de custos de ajudar a alcançar 
as metas climáticas; observa que, por 
cada metro cúbico adicional de floresta 
produzida através da plantação ativa, a 
floresta absorve aproximadamente 
1,3 toneladas de dióxido de carbono, o 
que equivale às emissões de um carro que 
percorra 10 000 quilómetros; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
criarem incentivos destinados a permitir 
que os proprietários de áreas florestais 
contribuam ativamente para o aumento 
dos benefícios para o clima, centrando-se, 
por exemplo, em medidas que façam 
aumentar uma produção florestal 
duradoura e a absorção de dióxido de 
carbono;

Or. sv

Alteração 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Recorda as conclusões do Conselho 
Europeu de 2002 que definiu, como meta 
não-vinculativa, um objetivo 
interconexões elétricas correspondentes a 
10 % da capacidade nacional de produção 
instalada, a cumprir até 2005; destaca que 
a maioria dos Estados-Membros não 
alcançou este objetivo; considera que uma 
maior interligação irá facilitar o comércio 
transfronteiras e aumentar a capacidade 
de equilíbrio da UE, resultando numa 
integração das FER mais eficaz em 
termos de custos;

Or. en
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Alteração 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Insta a Comissão a incluir, nos seus 
objetivos para o quadro das políticas de 
clima e de energia em 2030, uma meta ou 
um conjunto de metas vinculativas 
relativas à interconexão de 
infraestruturas elétricas com base numa 
análise das vantagens comparativas de 
cada Estado-Membro no domínio das 
energias renováveis e com vista a concluir 
a infraestrutura da «super-rede» da UE 
que liga norte, sul, leste e oeste;

Or. en

Alteração 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Proposta de resolução
N.º 21-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-C. Observa a importância de ajustar o 
ritmo dos investimentos em 
infraestruturas energéticas aos 
investimentos em FER e outras fontes de 
energia; sublinha o papel crucial do 
transporte de energia no quadro de 2030;

Or. en

Alteração 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde



AM\1009827PT.doc 35/88 PE523.089v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 21-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-D. Salienta que o apoio europeu 
desempenha um papel significativo para 
facilitar a construção de infraestruturas 
transfronteiriças de transporte de energia 
na UE; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem esses 
investimentos transfronteiriços através de 
apoio político e financeiro e a realizarem 
discussões sobre incentivos e regimes 
regulamentares; sublinha a necessidade 
de apoiar regimes de concessão de 
licenças coerentes e eficientes para 
investimentos em infraestruturas na 
Europa; 

Or. en

Alteração 675
Martina Anderson

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a 
ser um dos principais obstáculos à 
realização do mercado interno; realça a 
importância de eliminar os derradeiros 
pontos de estrangulamento da 
infraestrutura e os casos de deficiência do 
mercado, e a importância de garantir que 
não sejam criadas novas barreiras à 
integração dos mercados da eletricidade e 
do gás;

Suprimido

Or. en
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Alteração 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a 
ser um dos principais obstáculos à 
realização do mercado interno; realça a 
importância de eliminar os derradeiros 
pontos de estrangulamento da 
infraestrutura e os casos de deficiência do 
mercado, e a importância de garantir que 
não sejam criadas novas barreiras à 
integração dos mercados da eletricidade e 
do gás;

Suprimido

Or. en

Alteração 677
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência ou abuso do mercado, 
e a importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

Or. en
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Alteração 678
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás; insta os 
Estados-Membros a aplicarem 
rapidamente o terceiro pacote legislativo 
relativo ao mercado interno e a 
eliminarem eventuais distorções de 
mercado existentes;

Or. en

Alteração 679
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás; solicita 
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que seja garantida a aplicação da 
legislação existente da UE na área da 
energia através da atuação coerente da 
Comissão Europeia em todos os 
Estados-Membros, a fim de realizar um 
mercado interno da energia 
completamente integrado, competitivo e 
no interesse dos consumidores;

Or. de

Alteração 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno;

Or. en

Alteração 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
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mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás; 
sublinha que a abolição de preços 
regulados para o consumidor final em 
toda a UE é indispensável para a 
conclusão do mercado interno da energia;

Or. de

Alteração 682
Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás; 
sublinha a necessidade de combater as 
distorções estruturais de mercado que não 
contribuem para tornar o nosso cabaz 
energético mais sustentável, tais como as 
atuais subvenções para os combustíveis 
fósseis e a energia nuclear, bem como a 
falta de transparência dos mercados; insta 
a Comissão a intensificar esforços para 
impor a aplicação do terceiro pacote 
energético;
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Or. en

Alteração 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia e as distorções 
do mercado, como as subvenções para os 
combustíveis fósseis, continuam a ser dos 
principais obstáculos à realização do 
mercado interno; realça a importância de 
eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e as 
deficiências do mercado, e a importância 
de evitar a criação de novas barreiras à 
integração dos mercados da eletricidade e 
do gás, nomeadamente os mercados com 
uma conceção imperfeita, que 
discriminam certos tipos de recursos de 
equilíbrio; insiste que, no futuro, toda a 
flexibilidade no sistema energético, quer 
seja nacional ou europeu, de produção ou 
interconexão/resposta à procura, deve ser 
recompensada de forma transparente e 
justa; insta a Comissão a ter em conta o 
conceito do mercado nas suas propostas 
para 2030, a fim de melhorar o comércio 
de eletricidade e de desenvolver um 
equilíbrio transparente e mercados de 
serviços de apoio às redes;

Or. en

Alteração 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz
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Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Considera que a falta de aplicação 
plena da legislação relacionada com o 
mercado interno da energia continua a ser 
um dos principais obstáculos à realização 
do mercado interno; realça a importância 
de eliminar os derradeiros pontos de 
estrangulamento da infraestrutura e os 
casos de deficiência do mercado, e a 
importância de garantir que não sejam 
criadas novas barreiras à integração dos 
mercados da eletricidade e do gás;

22. Insta os Estados-Membros a 
executarem e aplicarem, atempada e 
plenamente, o mercado interno da energia, 
a fim de eliminar os restantes obstáculos à 
realização do mercado interno; realça a 
importância de eliminar os derradeiros 
pontos de estrangulamento da 
infraestrutura e os casos de deficiência do 
mercado, e a importância de garantir que 
não sejam criadas novas barreiras à 
integração dos mercados da eletricidade e 
do gás;

Or. en

Alteração 685
András Gyürk

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Reconhece que a futura rede 
energética europeia deverá ser capaz de 
lidar com mudanças rápidas e com uma 
produção de energia variável proveniente 
de fontes renováveis; salienta a 
importância de redes flexíveis e de 
capacidades de produção variáveis;

Or. en

Alteração 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

22-A. Recorda que um sistema de energia 
mais descentralizado, dependente, em 
certa medida, do princípio da cogeração, 
pode ajudar a atenuar os problemas 
enfrentados pelas redes elétricas, dado o 
modo de operação orientado para a 
procura dos sistemas de cogeração;

Or. en

Alteração 687
Anne Delvaux

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Observa que o apoio da UE é 
essencial para facilitar a construção de 
infraestruturas transfronteiriças de 
transporte de energia; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a facilitarem e a 
coordenarem melhor esses investimentos;

Or. en

Alteração 688
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos e transparentes, ser 
devidamente protegidos e corretamente 
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garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.º do TFUE;

informados, garantindo o acesso fácil à 
informação; para este efeito, insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
concretizarem, com urgência, a conclusão 
do mercado interno da energia, a segurança 
energética e a interconexão das redes, tal 
como exigido pelo artigo 194.º do TFUE;

Or. fr

Alteração 689
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.º do TFUE;

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a criação de um mecanismo de 
proteção contra a precariedade 
energética, e a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.º do TFUE;

Or. fr

Alteração 690
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 23
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Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados e 
aconselhados, garantindo o acesso fácil e 
transparente à informação; salienta a 
importância de uma sensibilização 
progressiva na área da energia, a fim de 
promover um comportamento responsável 
no consumo energético; para este efeito, 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
concretizarem, com urgência, a conclusão 
do mercado interno da energia, a segurança 
energética e a interconexão das redes, tal 
como exigido pelo artigo 194.° do TFUE;

Or. de

Alteração 691
Martina Anderson

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, sobretudo os mais 
vulneráveis na sociedade, PME e indústria 
– devem ser devidamente protegidos e
corretamente informados, garantindo o 
acesso fácil à informação, e que deve ser 
gerida a sua exposição aos preços da 
energia cada vez mais elevados e voláteis; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;
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Or. en

Alteração 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia transparentes e ser 
corretamente informados, garantindo o 
acesso fácil à informação e facilitando a 
criação e gestão de iniciativas dos 
cidadãos, incluindo através de 
cooperativas; para este efeito, insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
concretizarem, com urgência, a conclusão 
do mercado interno da energia;

Or. en

Alteração 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e devem beneficiar de custos de 
energia mais baixos graças ao aumento da 
eficiência energética e, a longo prazo, das 
energias renováveis, bem como do acesso 
fácil à informação; para este efeito, insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
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urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;

concretizarem, com urgência, a conclusão 
do mercado interno da energia, a segurança 
energética e a interconexão das redes, tal 
como exigido pelo artigo 194.° do TFUE;

Or. en

Alteração 694
Anne Delvaux

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de e custos
preços de energia o mais baixos e 
transparentes possível, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados com
acesso fácil à informação; para este efeito, 
solicita à Comissão e aos
Estados-Membros que concretizem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;

Or. en

Alteração 695
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem ser devidamente 
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de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;

protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação;
observa que a sua exposição a riscos 
resultantes dos preços da energia cada vez 
mais elevados e voláteis pode causar 
dificuldades socioeconómicas, pelo que a 
mesma deve ser gerida; para este efeito, 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
concretizarem, com urgência, a conclusão 
do mercado interno da energia, a segurança 
energética e a interconexão das redes, tal 
como exigido pelo artigo 194.° do TFUE;

Or. en

Alteração 696
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.º do TFUE;

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
este aspeto é especialmente importante no 
que toca à proteção dos consumidores 
energéticos vulneráveis, em particular nos 
Estados-Membros onde o impacto da crise 
foi maior; para este efeito, insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
concretizarem, com urgência, a conclusão 
do mercado interno da energia, a segurança 
energética e a interconexão das redes, tal 
como exigido pelo artigo 194.º do TFUE;

Or. el

Alteração 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
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Jørgensen, Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a concretizarem, com 
urgência, a conclusão do mercado interno 
da energia, a segurança energética e a 
interconexão das redes, tal como exigido 
pelo artigo 194.° do TFUE;

23. Salienta que os consumidores finais da 
energia – cidadãos, PME e indústria –
estão no cerne do mercado interno da 
energia e que devem beneficiar de preços 
de energia mais baixos, ser devidamente 
protegidos e corretamente informados, 
garantindo o acesso fácil à informação; 
para este efeito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a prestarem uma 
atenção especial à pobreza energética e a 
proporem uma estratégia específica que 
inclua medidas destinadas a combater a 
pobreza energética, incluindo a garantia 
de que é possível divulgar melhores 
práticas e a utilização de estatísticas e 
indicadores, nomeadamente uma 
definição de pobreza energética comum à 
escala da UE;

Or. en

Alteração 698
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Solicita um aprovisionamento 
energético europeu seguro, estável e 
comportável para todos os europeus; 
acrescenta que a pobreza energética deve 
ser combatida através de estratégias 
eficazes; assinala que, nesta área, poderá 
ser útil o intercâmbio de boas práticas 
entre os Estados-Membros da UE;

Or. de
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Alteração 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Sublinha que os elevados preços da 
energia na Europa não levam à redução 
das emissões mundiais, levando, em vez 
disso, à deterioração da concorrência 
positiva da indústria europeia; frisa a 
necessidade de encontrar uma forma de 
reduzir os preços da energia, reduzindo as 
emissões mundiais; salienta que a 
acessibilidade económica para todos das 
energias deveria ser uma prioridade da 
UE e compreendida como parte integrante 
dos objetivos políticos da sustentabilidade, 
segurança do aprovisionamento e 
competitividade;

Or. en

Alteração 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Salienta que a UE precisa de uma 
política coerente em matéria de 
acessibilidade económica da energia, a 
fim de garantir que a melhoria dos 
mercados e das infraestruturas satisfaz as 
necessidades dos cidadãos, assim como 
que é necessária transparência e 
responsabilização em relação aos 
investimentos efetuados; sublinha que a 
recuperação dos custos da política 
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energética deveria ser realizada da forma 
mais justa possível; recorda que o 
envolvimento dos consumidores deveria 
ser promovido e que a avaliação dos 
impactos em matéria de distribuição das 
políticas da UE e dos Estados-Membros 
deveria distinguir claramente entre os 
diferentes grupos de consumidores, para 
que as iniciativas fossem adaptadas de 
forma a aumentar as possibilidades de 
sucesso;

Or. en

Alteração 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Considera que se deve prestar uma 
atenção especial à pobreza energética, 
insiste em que a energia seja acessível a 
todos, e exorta a Comissão e os 
Estados-Membros, bem como as 
autoridades locais e os órgãos sociais 
competentes, a trabalharem em conjunto 
para lograr soluções adaptadas para fazer 
face a questões como seja a pobreza em 
termos de eletricidade e de aquecimento, 
com especial ênfase nos agregados de 
baixos rendimentos e vulneráveis mais 
afetados pelos elevados preços da energia;

Or. en

Alteração 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen
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Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Observa que a energia é um serviço 
essencial abrangido pelo Protocolo n.º 26 
relativo aos Serviços de Interesse Geral, 
apenso ao Tratado de Lisboa, que requer 
um elevado nível de acessibilidade 
económica; salienta que o quadro para 
2030 tem de incluir o princípio da 
acessibilidade económica e de evitar a 
discriminação de consumidores 
vulneráveis, particularmente os que 
possuem baixos rendimentos; solicita, por 
conseguinte, à Comissão que dê maior 
prioridade à dimensão socioeconómica da 
sustentabilidade e introduza medidas 
destinadas a abordar o impacto da 
distribuição das suas políticas.

Or. en

Alteração 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta 
e em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

Suprimido
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Or. en

Alteração 704
Martina Anderson

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente e flexível para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva ou de 
gestão da procura; assinala a necessidade 
de prever armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

Or. en

Alteração 705
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos ou mantidos esses 
sistemas através de mecanismos de 
capacidade interconectados que sejam 
eficazes, transparentes, tecnicamente 
neutros e não discriminatórios; assinala a 
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intermitência de algumas fontes de FER; necessidade de prever armazenamento e de 
aumentar a flexibilidade da rede para 
responder à intermitência de algumas 
fontes de FER;

Or. fr

Alteração 706
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva;
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas); salienta a necessidade de 
independência de países terceiros e da 
quantidade correta de apoio, assim como 
de medidas relativas à eficiência 
energética, à gestão do lado da procura, 
às redes de distribuição inteligentes e de 
interconexão e ao armazenamento;

Or. en

Alteração 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta,
assim como em períodos de dificuldades 
políticas e tecnológicas e que, por 
conseguinte, devem ser garantidos e 
mantidos sistemas de reserva e de 



PE523.089v01-00 54/88 AM\1009827PT.doc

PT

assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

capacidade excessiva; assinala a 
necessidade de prever capacidades de 
armazenamento e reserva de energia, 
sempre que necessário, e de aumentar a 
flexibilidade e a dinâmica da rede para 
responder à intermitência de algumas 
fontes de FER;

Or. en

Alteração 708
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
acrescenta que devem ser aproveitadas 
todas as possibilidades alternativas, como, 
por exemplo, investimentos em 
infraestruturas ou cooperação reforçada 
na promoção de energias renováveis com 
vista à garantia do aprovisionamento 
energético europeu; assinala a necessidade 
de prever armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER; 
sublinha que, cada vez mais, é necessário 
um enquadramento político estável com 
vista à garantia económica dessas 
capacidades; solicita uma conceção do 
mercado energético orientada pelos 
objetivos políticos energéticos e climáticos 
da União, a qual possibilite uma 
integração das tecnologias na área das 
energias renováveis com a conquista da 
maturidade do mercado interno da 
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energia;

Or. de

Alteração 709
Sari Essayah

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e fontes de energia de 
reserva que possam ser ativadas 
rapidamente e de aumentar a flexibilidade 
da rede para responder à intermitência de 
algumas fontes de FER;

Or. fi

Alteração 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento energético, 
deve existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva de 
forma economicamente eficiente; assinala 
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armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

a necessidade de prever combustíveis de 
armazenamento flexíveis e de reserva 
(como o gás) e de aumentar a flexibilidade 
da rede para responder à intermitência de 
algumas fontes de FER (em particular 
energia solar e eólica);

Or. en

Alteração 711
Inés Ayala Sender

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva, de 
preferência através de fontes de energia 
endógenas; assinala a necessidade de 
prever armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

Or. es

Alteração 712
Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
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responder à procura em períodos de ponta e
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva;
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas); salienta, neste contexto, a 
importância de examinar a adequação das 
capacidades de produção nacionais do 
sistema a curto e a longo prazo, tendo em 
conta todos os recursos de flexibilidade
que possam contribuir para a adequação 
do sistema antes de avaliar a adequação 
da produção; apela, neste contexto, a que 
sejam envidados maiores esforços no 
desenvolvimento e na adesão a fontes de 
flexibilidade adicionais, como tecnologias 
de armazenamento de energia e resposta 
do lado da procura;

Or. en

Alteração 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva;
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que deve existir capacidade 
flexível suficiente para responder à procura 
em períodos de ponta; destaca a 
necessidade de soluções do lado da 
procura, como medidas de eficiência 
energética, armazenamento, programas 
de resposta à procura, um aumento da 
capacidade de interconexão a nível 
regional e energias renováveis flexíveis 
aliadas a redes de distribuição 
inteligentes;

Or. en

Alteração 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Constata que a segurança do 
fornecimento de eletricidade é um 
componente fundamental da segurança 
do aprovisionamento europeu; assinala a 
necessidade de prever armazenamento e 
de aumentar a flexibilidade da rede para 
responder à intermitência de algumas 
fontes de FER; observa que, a fim de 
garantir a segurança do aprovisionamento, 
deve existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

Or. en

Alteração 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
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flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

flexibilidade da rede devido à oferta 
crescente de fontes de FER com uma forte 
intermitência;

Or. de

Alteração 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade estável suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
capacidades de armazenamento e reserva e 
de aumentar a flexibilidade da rede para 
responder à intermitência de algumas 
fontes de FER;

Or. en

Alteração 717
Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade estável suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
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em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
capacidades de armazenamento e reserva e 
de aumentar a flexibilidade da rede para 
responder à intermitência de algumas 
fontes de FER; insta, por conseguinte, a 
Comissão a elaborar diretrizes sobre a 
utilização e a implantação de todos os 
recursos de flexibilidade.

Or. en

Alteração 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta 
e em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir um equilíbrio flexível em períodos 
de ponta da procura e de problemas 
(políticos e tecnológicos) e que a 
flexibilidade pode ser eficazmente 
proporcionada por um comércio e uma 
interconexão transfronteiriços, uma 
utilização mais eficiente das centrais 
elétricas existentes flexíveis e com 
capacidade excessiva e gestão do lado da 
procura; assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
variabilidade de algumas fontes de FER e 
a fim de fazer corresponder a oferta 
variável à procura flexível;

Or. en
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Alteração 719
Anne Delvaux

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta 
e em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente em períodos 
de ponta, assim como em períodos de 
problemas políticos e tecnológicos e que, 
por conseguinte, os sistemas de reserva e 
de capacidade excessiva devem ser 
garantidos e mantidos; assinala a 
necessidade de prever capacidades de 
armazenamento de energia e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

Or. en

Alteração 720
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta 
e em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva;
assinala a necessidade de prever
armazenamento e de aumentar a
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir flexibilidade para satisfazer a 
procura em horas de ponta e em períodos 
de dificuldades; assinala a necessidade de
desenvolver as tecnologias de gestão da 
procura, de aumentar a capacidade de 
interconexão e a capacidade de 
armazenamento e de prever uma maior
flexibilidade da rede para responder à
variabilidade de intermitência de algumas 
fontes de FER;

Or. es
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Alteração 721
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente e flexível para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas, 
técnicas e económicas) e que, por 
conseguinte, devem ser garantidos e 
mantidos sistemas de reserva e de 
capacidade excessiva, assim como 
capacidade de armazenamento, e gestão 
da procura; assinala a necessidade de 
prever capacidades de armazenamento 
adequadas e de aumentar a flexibilidade da 
rede para responder à intermitência de 
algumas fontes de FER; observa que a 
I&D&I no domínio das tecnologias e 
aplicações de armazenamento é 
fundamental para facilitar a integração 
bem-sucedida da eletricidade de FER 
intermitentes na rede.

Or. en

Alteração 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 

24. Observa que, a fim de garantir a 
segurança do aprovisionamento, deve 
existir capacidade suficiente para 
responder à procura em períodos de ponta e 
em períodos de dificuldades (políticas e 
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tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER;

tecnológicas) e que, por conseguinte, 
devem ser garantidos e mantidos sistemas 
de reserva e de capacidade excessiva; 
assinala a necessidade de prever 
armazenamento e de aumentar a 
flexibilidade da rede para responder à 
intermitência de algumas fontes de FER e
solicita à Comissão que apresente 
propostas concretas neste sentido;

Or. en

Alteração 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Observa que a integração física da 
infraestrutura energética entre os 
Estados-Membros da UE é um pré-
requisito para o bom funcionamento dos 
mercados da energia; considera que um 
regime regulamentar estável que promova 
investimentos a longo prazo na 
infraestrutura da energia é fundamental 
para uma rápida implementação de 
infraestruturas benéficas para todos os 
participantes no mercado tendo na 
perspetiva de 2030 e para além de 2030;

Or. en

Alteração 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

24-A. Recorda o Roteiro para a Energia 
da Comissão que prevê que o «gás será 
essencial para a transformação do sistema 
energético» e reconhece, a este respeito, o 
potencial do gás natural para 
proporcionar variabilidade e flexibilidade 
ao sistema de aprovisionamento 
energético;

Or. en

Alteração 725
Marusya Lyubcheva

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
dependem de países não pertencentes à 
UE no que toca ao seu aprovisionamento 
energético e pagam preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade e os sujeita a pressões 
políticas e económicas do exterior; 
assinala que, sem investimento 
significativo nas infraestruturas, o 
compromisso assumido pelo Conselho 
Europeu de, em 2015, nenhum Estado-
Membro ficar isolado das redes da UE não 
poderá ser respeitado, já que esses 
Estados-Membros estarão arruinados; 
mostra-se favorável, a este respeito, à 
rápida conclusão do mercado interno da 
energia;

Or. bg
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Alteração 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
permanecem dependentes de um único 
fornecedor, continuam a pagar preços 
significativamente mais elevados pelos 
recursos energéticos, o que afeta a sua 
competitividade e sobrecarrega 
substancialmente os consumidores, 
principalmente os mais vulneráveis; 
assinala que, sem investimento 
significativo nas infraestruturas, o 
compromisso assumido pelo Conselho 
Europeu de, em 2015, nenhum 
Estado-Membro ficar isolado das redes da 
UE dificilmente poderá ser respeitado por
esses Estados-Membros; mostra-se 
favorável, a este respeito, à rápida 
implementação da lista de PIC adotada 
em outubro de 2013; observa que a 
infraestrutura tem de ser complementada 
pela plena aplicação do terceiro pacote 
energético.

Or. en

Alteração 727
Edite Estrela

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
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europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado; 
mostra-se favorável, a este respeito, à 
rápida conclusão do mercado interno da 
energia;

Or. pt

Alteração 728
Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado; 
mostra-se favorável, a este respeito, à 
rápida conclusão do mercado interno da 
energia até ao final de 2014;

Or. en

Alteração 729
Niki Tzavela
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Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à conclusão do mercado interno 
da energia e acolhe com agrado a lista de 
PIC apresentada pela Comissão 
Europeia;

Or. en

Alteração 730
Martina Anderson

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta o 
seu desenvolvimento económico e social; 
assinala que, sem investimento 
significativo nas infraestruturas, o 
compromisso assumido pelo Conselho 
Europeu de, em 2015, nenhum Estado-
Membro ficar isolado das redes da UE não 



PE523.089v01-00 68/88 AM\1009827PT.doc

PT

que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

poderá ser respeitado, já que esses 
Estados-Membros estarão arruinados; 
mostra-se favorável, a este respeito, à 
rápida conclusão do mercado interno da 
energia;

Or. en

Alteração 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, ou estando 
relativamente pouco integrados no 
mercado interno europeu da energia, se 
encontram, ainda largamente isolados das 
redes europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

Or. en

Alteração 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 25
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Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia e à prioridade, tal como 
acordado no Conselho Europeu de maio, 
ao objetivo de alcançar um grau de 
interconexão de, pelo menos, 10 % da 
capacidade instalada;

Or. en

Alteração 733
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
bem como certas ilhas e regiões 
periféricas, sendo ilhas energéticas, se 
encontram ainda completamente isolados 
das redes europeias de gás e de eletricidade 
e continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas e sem a ligação desses 
Estados-Membros e regiões às redes 
europeias do continente, o compromisso 
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que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

assumido pelo Conselho Europeu de, em 
2015, nenhum Estado-Membro ficar 
isolado das redes da UE não poderá ser 
respeitado, já que esses Estados-Membros 
estarão arruinados; mostra-se favorável, a 
este respeito, à rápida conclusão do 
mercado interno da energia;

Or. el

Alteração 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; assinala que, sem 
investimento significativo nas 
infraestruturas, o compromisso assumido 
pelo Conselho Europeu de, em 2015, 
nenhum Estado-Membro ficar isolado das 
redes da UE não poderá ser respeitado, já 
que esses Estados-Membros estarão 
arruinados; mostra-se favorável, a este 
respeito, à rápida conclusão do mercado 
interno da energia;

25. Observa que alguns Estados-Membros, 
sendo ilhas energéticas, se encontram ainda 
completamente isolados das redes 
europeias de gás e de eletricidade e 
continuam a pagar preços mais elevados 
pelos recursos energéticos, o que afeta a 
sua competitividade; sugere que esses 
Estados-Membros poderiam beneficiar em 
particular de medidas de eficiência 
energética e da implantação de energias 
renováveis; assinala que, sem investimento 
significativo nas infraestruturas, o 
compromisso assumido pelo Conselho 
Europeu de, em 2015, nenhum Estado-
Membro ficar isolado das redes da UE não 
poderá ser respeitado;

Or. en

Alteração 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

25-A. Sublinha o potencial significativo 
do aquecimento e arrefecimento distrital 
para o aumento da eficiência energética 
reciclando calor a partir da produção de 
eletricidade em centrais de cogeração, 
instalações de incineração de resíduos e 
processos industriais energéticos, que 
seriam, caso contrário, desperdiçados; 
além disso, prevê uma solução integrada 
em zonas urbanas que permitirá que a UE 
reduza a sua dependência da importação 
de energia e que manterá o custo do 
aquecimento e do arrefecimento acessível 
aos cidadãos;

Or. en

Alteração 736
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Sublinha a importância da 
conclusão do Corredor Meridional de 
Gás; congratula-se, neste contexto, com a 
decisão a favor do Gasoduto Trans-
Adriático como sendo a opção mais eficaz 
em termos de custos e flexível; salienta a 
importância da integração da 
Interligação-Grécia-Bulgária (IGB), da 
Interligação-Grécia-Itália (IGI) no 
mercado interno europeu da energia e de 
outras infraestruturas relevantes para 
facilitar o fluxo de gás natural do sul da 
Europa para os mercados da Europa 
central;

Or. en
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Alteração 737
Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Reconhece que a extensão das 
regras do mercado interno da energia ao
sudeste e ao leste da Europa é 
indispensável para a segurança 
energética da UE e solicita, por 
conseguinte, aos Estados-Membros e à 
Comissão que mantenham o apoio 
político e financeiro à Comunidade da 
Energia;

Or. en

Alteração 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

Suprimido

Or. en

Alteração 739
Marusya Lyubcheva

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
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energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio e que crie um 
programa de financiamento para a 
investigação relacionada com o 
armazenamento energético;

Or. bg

Alteração 740
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

26. Solicita à Comissão que apresente 
propostas para um quadro regulamentar 
apropriado para o desenvolvimento e a 
remuneração das soluções de 
armazenamento de energia, assim como 
para programas de I&D relacionados;

Or. en

Alteração 741
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio; solicita, além 
disso, à Comissão que intensifique o 
intercâmbio de melhores práticas e 
informações com os EUA e o Canadá 
sobre tecnologia CAC;

Or. en
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Alteração 742
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE com vista à ótima 
integração de FER, tanto para o seu 
armazenamento como para a 
compensação de oscilações da rede, e as 
várias alternativas tecnológicas neste 
domínio;

Or. de

Alteração 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades e as várias alternativas 
tecnológicas possíveis de armazenamento 
de energia na UE; sublinha o papel 
importante que os veículos elétricos 
podem desempenhar no armazenamento 
de eletricidade excessiva renovável e no 
equilíbrio das redes energéticas em 
momentos de picos de consumo e de 
escassez;

Or. en

Alteração 744
Seán Kelly
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Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades e as várias alternativas 
tecnológicas possíveis de armazenamento 
de energia na UE, principalmente no que
diz respeito ao calor e à eletricidade, com 
vista a apoiar uma abordagem mais 
integrada à oferta e procura de energia;

Or. en

Alteração 745
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio, pelo menos no 
que diz respeito à eletricidade e ao 
armazenamento de calor na UE, a fim de 
apoiar uma abordagem mais integrada da 
oferta e da procura de energia;

Or. es

Alteração 746
Inés Ayala Sender

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na UE e as várias alternativas 

26. Solicita à Comissão que investigue as 
possibilidades de armazenamento de 
energia na EU, dando prioridade às 
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tecnológicas neste domínio; tecnologias que permitem a exploração 
sustentável dos recursos energéticos 
internos e as várias alternativas 
tecnológicas neste domínio;

Or. es

Alteração 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e 
armazenamento inteligentes e flexíveis 
são condições essenciais para um 
mercado da energia estável, bem 
integrado e com boas ligações, e realça 
que devem ser feitos investimentos em 
larga escala, em paralelo com 
investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

Suprimido

Or. en

Alteração 748
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis em todos os níveis 
da rede são condições essenciais para um 
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estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

mercado da energia estável, bem integrado 
e com boas ligações, e realça que devem 
ser feitos investimentos em larga escala, 
em paralelo com investimentos nas redes 
regionais e mesmo locais; assinala que, 
através de uma adaptação da 
infraestrutura de rede, é possível 
contrariar a subida dos preços da energia 
e o aumento da dependência de 
importações de energia; assinala que, no 
âmbito da utilização de tecnologias 
inteligentes, também se devem considerar 
questões relativas à proteção de dados;

Or. de

Alteração 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, com fontes de aprovisionamento 
diversificadas, e realça que devem ser 
feitos investimentos em larga escala, em 
paralelo com investimentos nas redes 
regionais e mesmo locais; sublinha que os 
investimentos em infraestruturas 
destinadas a alcançar esses objetivos 
devem receber apoio da UE em todas as 
fases da sua implementação, em 
consonância com as novas orientações 
para as infraestruturas energéticas 
transeuropeias e o Mecanismo «Interligar 
a Europa»;

Or. en
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Alteração 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis, tanto de calor 
como de eletricidade, são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

Or. en

Alteração 751
Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão (principalmente 
interconectores transfronteiriços de gás e 
eletricidade), distribuição e 
armazenamento inteligentes e flexíveis são 
condições essenciais para um mercado da 
energia estável, bem integrado e com boas 
ligações, onde são evitados efeitos 
negativos, como fluxos energéticos 
imprevistos; realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;
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Or. en

Alteração 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais; observa, a este respeito, que 
um aprovisionamento descentralizado de 
energias renováveis reduz a necessidade 
de construir novas linhas de transporte e, 
por conseguinte, os custos associados, 
uma vez que as tecnologias 
descentralizadas, que podem estar 
integradas diretamente nas habitações, 
nas cidades e em áreas remotas, estão 
muito mais próximas dos consumidores 
finais;

Or. en

Alteração 753
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de
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novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

novas infraestruturas e redes inteligentes 
de produção, transmissão, distribuição e 
armazenamento inteligentes e flexíveis são 
condições essenciais para um mercado da 
energia estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

Or. en

Alteração 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
locais, e sublinha, a este respeito, a 
atenção especial que tem de ser dada a 
nível da distribuição, à medida que o 
aumento da descentralização do 
aprovisionamento energético faz passar os 
investimentos do nível da transmissão 
para o da distribuição;

Or. en

Alteração 755
Gaston Franco
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Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis, tanto de calor 
como de eletricidade, são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

Or. en

Alteração 756
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais; acolhe, portanto, 
favoravelmente o Mecanismo «Interligar 
a Europa», que pretende acelerar os 
investimentos nas redes transeuropeias e 
mobilizar os financiamentos provenientes 
dos setores público e privado;

Or. en
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Alteração 757
Inés Ayala Sender

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais;

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
mesmo locais; considera que a UE e os 
Estados-Membros devem promover o 
apoio financeiro a projetos de 
demonstração de tecnologias que o 
mercado não tem condições para apoiar;

Or. es

Alteração 758
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 

27. Salienta que a modernização da 
infraestrutura existente e a construção de 
novas infraestruturas de produção, 
transmissão, distribuição e armazenamento 
inteligentes e flexíveis são condições 
essenciais para um mercado da energia 
estável, bem integrado e com boas 
ligações, e realça que devem ser feitos 
investimentos em larga escala, em paralelo 
com investimentos nas redes regionais e 
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mesmo locais; mesmo locais; observa que os governos 
locais e regionais desempenham um papel 
importante na transição para uma 
economia de baixo consumo de carbono e 
no potencial para apresentar soluções 
concretas através da captação do 
potencial para poupança de energia dos 
setores da construção e dos transportes, 
além de influenciar o comportamento dos 
consumidores;

Or. en

Alteração 759
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Recorda o importante contributo do 
GNL e dos terminais e frotas de GNL 
para o aprovisionamento de energia da 
UE e apela ao reforço da cooperação com 
os principais fornecedores e atuais e 
futuros consumidores;

Or. en

Alteração 760
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Reconhece as vantagens do 
crescimento em diversos setores marinhos 
como, por exemplo, o desenvolvimento de 
instalações de produção de energia ao 
largo e da extração de minérios marinhos, 
bem como a importância de atrair 
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investimentos nesses domínios; salienta, 
contudo, que ao realizar essas atividades, 
deve procurar-se, por todos os meios, 
evitar prejudicar o ambiente; apoia, neste 
contexto, o desenvolvimento do 
ordenamento do espaço marítimo e a 
gestão integrada da zona costeira como 
meio de alcançar uma utilização coerente 
e efetiva do espaço marinho;

Or. en

Alteração 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Recorda as conclusões do Conselho 
Europeu de 2002 que definiu uma meta 
não-vinculativa segundo o qual, até 2005, 
a capacidade das interconexões elétricas 
deveria ser equivalente a 10 % da 
capacidade nacional de produção 
instalada; destaca que a maioria dos 
Estados-Membros não alcançou este 
objetivo; considera que uma maior 
interconexão irá facilitar o comércio 
transfronteiriço e aumentar a capacidade 
de equilíbrio da UE, resultando numa 
integração das energias renováveis mais 
eficaz em termos de custos;

Or. en

Alteração 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

27-A. Salienta que, com mais de 80 % das 
FER ligadas às redes de distribuição e 
com o aumento da descentralização do 
aprovisionamento energético, as 
necessidades de investimento têm de 
passar do nível dos transportes para o da 
distribuição;

Or. en

Alteração 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Lembra que a energia nuclear é 
uma das fontes de energia mais 
económicas, menos prejudiciais para o 
clima e menos vulneráveis às oscilações 
dos preços dos combustíveis; considera, 
por isso, que, no cabaz energético da UE, 
a energia nuclear é indispensável para 
construir uma sociedade que não dependa 
dos combustíveis fósseis;

Or. en

Alteração 764
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Recorda que a modernização das 
infraestruturas energéticas existentes 
inclui não só a infraestrutura para o 
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aprovisionamento de energia mas também 
a infraestrutura da procura de energia, 
incluindo a importante ação dos edifícios 
existentes que hoje representa 40 % do
nosso consumo energético;

Or. es

Alteração 765
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-B. Recorda que a modernização da 
infraestrutura energética existente inclui 
não só infraestruturas do lado da oferta 
energética, mas também infraestruturas 
do lado da procura de energia, incluindo 
o parque imobiliário existente 
quantificável, que representa atualmente 
40 % do consumo de energia da UE;

Or. en

Alteração 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-B. Insta, por conseguinte, a Comissão 
a incluir, nos seus objetivos para o quadro 
para as políticas de clima e de energia em 
2030, uma meta ou um conjunto de metas 
vinculativas relativas às interconexões de 
infraestruturas baseadas numa análise 
das vantagens comparativas de cada 
Estado-Membro no domínio das energias 
renováveis e com vista a concluir a 
infraestrutura da «super-rede» da UE que 
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liga o norte e o sul, leste e oeste;

Or. en

Alteração 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo) – após o título intercalar 4

Proposta de resolução Alteração

27-A. Observa que a UE tem os mais 
elevados padrões ambientais a nível 
mundial, uma população envelhecida, 
elevadas taxas de desemprego em muitos 
Estados-Membros e que o atual 
crescimento económico é baixo ou 
inexistente, o que apenas pode ser 
retificado aumentando a sua 
competitividade;

Or. en

Alteração 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo) – após o título intercalar 4

Proposta de resolução Alteração

27-B. Observa, além disso, que a atividade 
económica na UE diminuiu desde a 
introdução do pacote de 2020 e que 
muitos dos produtos que os cidadãos da 
UE adquirem, que apenas podem ser 
produzidos e transportados utilizando 
energia e produzindo CO2, são importados 
para a União e, consequentemente, por 
definição, diminuem a competitividade, o 
emprego, o crescimento, o consumo de 
energia no interior da UE e levam a um 
aumento das fugas de carbono, ao 
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desemprego e à exportação efetiva das 
nossas emissões para países terceiros;

Or. en

Alteração 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-B. Entende que, devido à natureza 
descentralizada e local do 
aprovisionamento de energias renováveis, 
em que os cidadãos desempenham um 
papel fundamental, é necessário garantir 
condições de igualdade para as iniciativas 
comunitárias, nomeadamente através de 
cooperativas; insiste que os cidadãos 
devem poder participar em todos os 
campos da cadeia energética: produção, 
consumo e venda a retalho;

Or. en


