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Alteração 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Pede aos Estados-Membros que 
adaptem as redes de infra-estruturas 
utilizando a combinação de energias 
necessária para alcançar os objectivos 
fixados pela UE em matéria de energia 
renovável, redução das emissões de gases 
com efeito fogão e eficiência energética;
apela, além disso, aos Estados-Membros 
para que completem a modernização das 
infra-estruturas energéticas da UE 
mediante a implementação de corredores 
de abastecimento em toda a UE, a 
transformação de redes simples em redes 
inteligentes, e garantindo a segurança do 
aprovisionamento de gás através da
extensão das redes de gás, o que poderia 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa;

1. Salienta a necessidade premente de 
melhorar e modernizar a infra-estrutura 
energética da UE para alcançar os 
objectivos fixados pela UE em matéria de 
energia renovável, redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e eficiência 
energética; solicita o desenvolvimento de 
redes inteligentes e de super-redes, a
criação de interconexões e a extensão das
redes de gás, o que poderia contribuir para 
a redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e reforçar a segurança do 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 2
Daciana Octavia Sârbu

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Pede aos Estados-Membros que adaptem 
as redes de infra-estruturas utilizando a 
combinação de energias necessária para 
alcançar os objectivos fixados pela UE em 
matéria de energia renovável, redução das 
emissões de gases com efeito fogão e 
eficiência energética; apela, além disso, 

1. Pede aos Estados-Membros que adaptem 
as redes de infra-estruturas utilizando a 
combinação de energias necessária para 
alcançar os objectivos da UE para 2020 e 
com vista a integrar uma quota acrescida
de fontes de energia renovável na 
combinação de energias após 2020; apela, 
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aos Estados-Membros para que completem 
a modernização das infra-estruturas 
energéticas da UE mediante a 
implementação de corredores de 
abastecimento em toda a UE, a 
transformação de redes simples em redes 
inteligentes, e garantindo a segurança do 
aprovisionamento de gás através da 
extensão das redes de gás, o que poderia 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa;

além disso, aos Estados-Membros para que 
completem a modernização das infra-
estruturas energéticas da UE mediante a 
implementação de corredores de 
abastecimento em toda a UE, a 
transformação de redes simples em redes 
inteligentes, e garantindo a segurança do 
aprovisionamento de gás através da 
extensão das redes de gás, o que poderia 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa;

Or. en

Alteração 3
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Pede aos Estados-Membros que adaptem 
as redes de infra-estruturas utilizando a 
combinação de energias necessária para 
alcançar os objectivos fixados pela UE em 
matéria de energia renovável, redução das 
emissões de gases com efeito fogão e 
eficiência energética; apela, além disso, aos 
Estados-Membros para que completem a 
modernização das infra-estruturas 
energéticas da UE mediante a 
implementação de corredores de 
abastecimento em toda a UE, a 
transformação de redes simples em redes 
inteligentes, e garantindo a segurança do 
aprovisionamento de gás através da 
extensão das redes de gás, o que poderia 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa;

1. Pede aos Estados-Membros que adaptem 
as redes de infra-estruturas utilizando a 
combinação de energias necessária para 
alcançar os objectivos fixados pela UE em 
matéria de energia renovável, redução das
emissões de gases com efeito de estufa e 
eficiência energética; apela, além disso, aos 
Estados-Membros para que completem a 
modernização das infra-estruturas 
energéticas da UE mediante a 
implementação de corredores de 
abastecimento em toda a UE, sem 
excluírem nenhuma zona geográfica 
europeia importante de maiores 
dimensões, a transformação de redes 
simples em redes inteligentes, e garantindo 
a segurança do aprovisionamento de gás 
através da extensão das redes de gás, o que 
poderia contribuir para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa;

Or. en
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Alteração 4
Bas Eickhout

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Recorda o Acordo alcançado pelo 
G20 em Pittsburgh, em 2009, visando a 
supressão progressiva dos subsídios aos 
combustíveis fósseis; considera que os 
subsídios públicos às infra-estruturas 
para combustíveis fósseis terão 
igualmente de ser abolidos ao longo do 
tempo e sugere que, no âmbito dos 
instrumentos financeiros subsidiados pela 
UE, seja concedida prioridade aos 
projectos com um grande interesse 
europeu que contribuam para os 
objectivos europeus em matéria de clima e 
energias renováveis;

Or. en

Alteração 5
Kriton Arsenis

Projecto de parecer
N.º -1 (novo)

Projecto de parecer Alteração

-1. Salienta que o planeamento dos 
projectos de infra-estruturas energéticas 
deve cumprir integralmente o princípio da 
precaução; os planos de acção devem ser 
sujeitos a avaliações de impacto ambiental 
exaustivas, caso a caso, tendo em 
consideração as condições locais e 
regionais em matéria ambiental;

Or. en

Alteração 6
Jolanta Emilia Hibner
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Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050; 
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito 
mais elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da 
energia, maior insegurança e 
dependência energéticas, bem como uma 
diminuição do emprego e do bem-estar; 
considera que estes investimentos 
poderiam provir de fontes tanto privadas 
como públicas, enquanto que as receitas 
provenientes de um imposto sobre as 
transacções financeiras (ITF), de um 
imposto ecológico/sobre o carbono e do 
leilão das licenças de emissão do Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão 
(RCDE) revisto poderiam ser utilizadas 
para colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 
de energia aos requisitos das energias 
renováveis;

Suprimido

Or. pl

Alteração 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
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baixas emissões de carbono até 2050;
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia, 
maior insegurança e dependência 
energéticas, bem como uma diminuição do 
emprego e do bem-estar; considera que 
estes investimentos poderiam provir de 
fontes tanto privadas como públicas, 
enquanto que as receitas provenientes de 
um imposto sobre as transacções 
financeiras (ITF), de um imposto 
ecológico/sobre o carbono e do leilão das 
licenças de emissão do Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCDE) 
revisto poderiam ser utilizadas para 
colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 
de energia aos requisitos das energias 
renováveis;

baixas emissões de carbono até 2050;
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia, 
maior insegurança e dependência 
energéticas, bem como uma diminuição do 
emprego e do bem-estar; considera que os 
investimentos necessários podem ser 
obtidos através do desenvolvimento de 
instrumentos de financiamento 
inovadores; considera que estes 
investimentos poderiam provir de fontes 
tanto privadas como públicas, enquanto 
que as receitas provenientes de um imposto 
sobre as transacções financeiras (ITF), de 
um imposto ecológico/sobre o carbono e 
do leilão das licenças de emissão do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCDE) revisto poderiam ser 
utilizadas para colmatar o défice de 
financiamento e impulsionar os 
investimentos, por exemplo, a fim de 
adaptar as nossas redes de energia aos 
requisitos das energias renováveis;

Or. en

Alteração 8
Vittorio Prodi

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050;
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia, 
maior insegurança e dependência 

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050 como 
parte de um plano de adaptação às 
alterações climáticas, plano esse que é 
necessário e que deverá assentar na 
preservação do território; assinala que a 
não realização destes investimentos 
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energéticas, bem como uma diminuição do 
emprego e do bem-estar; considera que 
estes investimentos poderiam provir de 
fontes tanto privadas como públicas, 
enquanto que as receitas provenientes de 
um imposto sobre as transacções 
financeiras (ITF), de um imposto 
ecológico/sobre o carbono e do leilão das 
licenças de emissão do Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCDE) 
revisto poderiam ser utilizadas para 
colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 
de energia aos requisitos das energias 
renováveis;

originaria custos muito mais elevados em 
termos de degradação ambiental, aumento 
dos preços da energia, maior insegurança e 
dependência energéticas, bem como uma 
diminuição do emprego e do bem-estar;
considera que estes investimentos 
poderiam provir de fontes tanto privadas 
como públicas, enquanto que as receitas 
provenientes de um imposto sobre as 
transacções financeiras (ITF), das 
Euro-obrigações, das obrigações para o 
financiamento de projectos, de um 
imposto ecológico/sobre o carbono e do 
leilão das licenças de emissão do Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão
(RCDE) revisto poderiam ser utilizadas 
para colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 
de energia aos requisitos das energias 
renováveis;

Or. en

Alteração 9
Sabine Wils

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050;
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia, 
maior insegurança e dependência 
energéticas, bem como uma diminuição do 
emprego e do bem-estar; considera que 
estes investimentos poderiam provir de 
fontes tanto privadas como públicas, 
enquanto que as receitas provenientes de 
um imposto sobre as transacções 

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050;
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia, 
maior insegurança e dependência 
energéticas, bem como uma diminuição do 
emprego e do bem-estar; considera que 
estes investimentos devem provir de fontes 
públicas, enquanto que as receitas 
provenientes de um imposto sobre as 
transacções financeiras (ITF), de um 
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financeiras (ITF), de um imposto
ecológico/sobre o carbono e do leilão das 
licenças de emissão do Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCDE) 
revisto poderiam ser utilizadas para 
colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 
de energia aos requisitos das energias 
renováveis;

imposto combinado sobre as energias 
primárias/CO2 relativo ao input 
energético, incluindo o nuclear, e do 
leilão das licenças de emissão do Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão
(RCDE) revisto poderiam ser utilizadas 
para colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 
de energia aos requisitos das energias 
renováveis;

Or. de

Alteração 10
Kriton Arsenis

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050;
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia, 
maior insegurança e dependência 
energéticas, bem como uma diminuição do 
emprego e do bem-estar; considera que 
estes investimentos poderiam provir de 
fontes tanto privadas como públicas, 
enquanto que as receitas provenientes de 
um imposto sobre as transacções 
financeiras (ITF), de um imposto 
ecológico/sobre o carbono e do leilão das 
licenças de emissão do Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCDE) 
revisto poderiam ser utilizadas para 
colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050;
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia,
perda de competitividade, maior 
insegurança e dependência energéticas, 
bem como uma diminuição do emprego e 
do bem-estar; considera que estes 
investimentos poderiam provir de fontes 
tanto privadas como públicas, enquanto 
que as receitas provenientes de um imposto 
sobre as transacções financeiras (ITF), de 
um imposto ecológico/sobre o carbono e 
do leilão das licenças de emissão do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (RCDE) revisto poderiam ser 
utilizadas para colmatar o défice de 
financiamento e impulsionar os
investimentos, por exemplo, a fim de 
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de energia aos requisitos das energias 
renováveis;

adaptar as nossas redes de energia aos 
requisitos das energias renováveis;

Or. en

Alteração 11
Daciana Octavia Sârbu

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050; 
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia, 
maior insegurança e dependência 
energéticas, bem como uma diminuição do 
emprego e do bem-estar; considera que 
estes investimentos poderiam provir de 
fontes tanto privadas como públicas, 
enquanto que as receitas provenientes de 
um imposto sobre as transacções 
financeiras (ITF), de um imposto 
ecológico/sobre o carbono e do leilão das 
licenças de emissão do Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCDE) 
revisto poderiam ser utilizadas para 
colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 
de energia aos requisitos das energias 
renováveis;

2. Sublinha o facto de que têm de ser 
realizados importantes investimentos na 
infra-estrutura energética para alcançar o 
nosso objectivo de uma economia com 
baixas emissões de carbono até 2050; 
assinala que a não realização destes 
investimentos originaria custos muito mais 
elevados em termos de degradação 
ambiental, aumento dos preços da energia, 
maior insegurança e dependência 
energéticas, bem como uma diminuição do 
emprego e do bem-estar; considera que 
estes investimentos poderiam provir de 
fontes tanto privadas como públicas, 
enquanto que as receitas provenientes de 
um imposto sobre as transacções 
financeiras (ITF), de um imposto 
ecológico/sobre o carbono e do leilão das 
licenças de emissão do Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCDE) 
revisto poderiam ser utilizadas para 
colmatar o défice de financiamento e 
impulsionar os investimentos, por 
exemplo, a fim de adaptar as nossas redes 
de energia aos requisitos das energias 
renováveis; congratula-se com a Iniciativa 
"Projecto Obrigacionista" proposta pela 
Comissão Europeia, que visa a 
disponibilização de fundos para grandes 
projectos de infra-estruturas e considera 
que estes fundos deviam ser utilizados 
para facilitar o desenvolvimento de redes 
inteligentes;
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Or. en

Alteração 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Considera que os subsídios da UE 
para infra-estruturas energéticas só 
devem ser utilizados nos casos em que o 
mercado não consiga angariar os 
investimentos necessários, dado que estes 
subsídios poderiam obstaculizar eventuais 
soluções de mercado inovadoras;

Or. en

Alteração 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B. Sublinha que a supressão 
progressiva dos subsídios nocivos ao 
ambiente no domínio da energia, quer a 
nível nacional quer da UE, é um dos 
principais objectivos da Estratégia 
Europa 2020, dado que estes afectam 
negativamente os objectivos da UE no 
domínio das alterações climáticas, da 
biodiversidade e da eficiência energética, 
bem como outros domínios-chave 
políticos;

Or. en

Alteração 14
Peter Liese
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Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Assinala que o custo do investimento 
necessário é inferior se a eficiência 
energética e a gestão da procura se 
tornarem parte integrante da estratégia 
europeia; por conseguinte, renova o seu 
apelo no sentido da introdução de um 
objectivo vinculativo em matéria de 
eficiência energética de 20% para 2020 e 
de objectivos ambiciosos de longo prazo 
para 2030 e 2050; insiste em que a gestão 
da procura, ou seja, a regulamentação da 
energia consumida tanto por aparelhos 
como pelos consumidores, por exemplo, 
através de preços de energia diferenciados 
que não estejam vinculados a 
determinadas horas ou minutos, deve 
fazer parte integrante da política europeia 
da energia.

Or. de

Alteração 15
Bas Eickhout

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Exorta a Comissão a examinar as 
necessidades em termos de infra-
estruturas até 2050, com base em cenários 
de energias renováveis de 100% e tendo 
em conta políticas ambiciosas em matéria 
de poupança energética;

Or. en
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Alteração 16
Vittorio Prodi

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Observa que são significativos os riscos 
vinculados à infra-estrutura energética, 
designadamente operacionais (entre outros, 
congestionamento, e continuidade do 
aprovisionamento), naturais (por exemplo, 
terramotos, inundações), ou antropogénicos 
e políticos (por exemplo, segurança, 
terrorismo); apela por isso a que as 
decisões sobre o desenvolvimento de redes 
inteligentes assentem na ponderação dos 
benefícios e dos custos, tal como previsto 
na Directiva 2008/114 CE relativa à 
identificação e designação das infra-
estruturas críticas europeias e à avaliação 
da necessidade de melhorar a sua 
protecção; propõe aos Estados-Membros 
que estabeleçam uma cartografia dos riscos 
como instrumento para uma tomada de 
decisão, e que acompanhem os resultados 
da implementação de redes inteligentes a 
fim de melhorar a interligação das redes;

3. Observa que são significativos os riscos 
vinculados à infra-estrutura energética, 
designadamente operacionais (entre outros, 
congestionamento, e continuidade do 
aprovisionamento), naturais (por exemplo, 
terramotos, inundações), ou antropogénicos 
e políticos (por exemplo, segurança, 
terrorismo); apela por isso a que as 
decisões sobre o desenvolvimento de redes 
inteligentes sejam aplicadas, tal como 
previsto na Directiva 2008/114/CE relativa 
à identificação e designação das infra-
estruturas críticas europeias; propõe aos 
Estados-Membros que estabeleçam uma 
cartografia dos riscos como instrumento 
para uma tomada de decisão, e que 
acompanhem os resultados da 
implementação de redes inteligentes a fim 
de melhorar a interligação das redes;

Or. en

Alteração 17
Kriton Arsenis

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Observa que são significativos os riscos 
vinculados à infra-estrutura energética, 
designadamente operacionais (entre outros, 
congestionamento, e continuidade do 
aprovisionamento), naturais (por exemplo, 
terramotos, inundações), ou antropogénicos 

3. Observa que são significativos os riscos 
vinculados à infra-estrutura energética, 
designadamente operacionais (entre outros, 
congestionamento, e continuidade do 
aprovisionamento), naturais (por exemplo, 
terramotos, inundações), ambientais (por 
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e políticos (por exemplo, segurança, 
terrorismo); apela por isso a que as 
decisões sobre o desenvolvimento de redes 
inteligentes assentem na ponderação dos 
benefícios e dos custos, tal como previsto 
na Directiva 2008/114 CE relativa à 
identificação e designação das infra-
estruturas críticas europeias e à avaliação 
da necessidade de melhorar a sua 
protecção; propõe aos Estados-Membros 
que estabeleçam uma cartografia dos riscos 
como instrumento para uma tomada de 
decisão, e que acompanhem os resultados 
da implementação de redes inteligentes a 
fim de melhorar a interligação das redes;

exemplo, poluição, habitat e perda de 
biodiversidade) ou antropogénicos e 
políticos (por exemplo, segurança, 
terrorismo); apela por isso a que as 
decisões sobre o desenvolvimento de redes 
inteligentes assentem na ponderação dos 
benefícios e dos custos, tal como previsto 
na Directiva 2008/114/CE relativa à 
identificação e designação das infra-
estruturas críticas europeias; propõe aos 
Estados-Membros que estabeleçam uma 
cartografia dos riscos como instrumento 
para uma tomada de decisão, e que 
acompanhem os resultados da 
implementação de redes inteligentes a fim 
de melhorar a interligação das redes;

Or. en

Alteração 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Assinala que, antes de se efectuarem 
investimentos em infra-estruturas 
energéticas, importa efectuar uma análise 
sobre os investimentos desejáveis e sobre 
onde é necessária uma coordenação entre 
os Estados-Membros; considera que esta 
análise deve ter em conta as vantagens de 
uma produção de energia sustentável;

Or. en

Alteração 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 3-B (novo)
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Projecto de parecer Alteração

3-B. Observa que as divergências entre as 
regulamentações nacionais podem 
constituir um obstáculo a investimentos 
eficazes; convida a Comissão a investigar 
esses obstáculos e a apresentar possíveis 
soluções; 

Or. en

Alteração 20
Kriton Arsenis

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Observa que, para além dos custos 
financeiros e operacionais, a construção, 
exploração e supressão de projectos de 
infra-estruturas energéticas implicam 
custos ambientais consideráveis; salienta 
a importância de ter em consideração 
estes custos ambientais na análise 
custo-benefício aplicando a abordagem 
dos custos ao longo do ciclo de vida;

Or. en

Alteração 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Apela à adopção das normas de 
segurança e ambientais mais elevadas 
possível para todas as infra-estruturas 
energéticas, nomeadamente através de 

4. Apela à adopção das normas de 
segurança e ambientais mais elevadas 
possível para todas as infra-estruturas 
energéticas, nomeadamente através de 
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programas de cooperação entre 
Estados-Membros, a fim de diminuir as 
reservas da opinião pública e favorecer
uma maior aceitação pública; recomenda 
aos Estados-Membros que prestem 
informações adequadas aos cidadãos, à 
sociedade civil, aos operadores económicos 
e aos parceiros sociais sobre as redes de 
energia integradas e fiáveis, a segurança 
do aprovisionamento, a integração das 
fontes de energia renováveis, e que 
permitam aos consumidores beneficiar das 
novas tecnologias e da utilização 
inteligente da energia, de modo a 
incrementar a eficiência energética;

programas de cooperação entre 
Estados-Membros, a fim de diminuir as 
reservas da opinião pública e favorecer 
uma maior aceitação pública; recomenda 
aos Estados-Membros que prestem 
informações adequadas aos cidadãos, à 
sociedade civil, aos operadores económicos 
e aos parceiros sociais sobre a necessidade 
de renovar e modernizar as
infra-estruturas energéticas a fim de 
aumentar a fiabilidade nas redes de 
energia, aumentar a segurança do 
aprovisionamento e a integração das fontes 
de energia renováveis, e que permitam aos 
consumidores beneficiar das novas 
tecnologias e da utilização inteligente da 
energia, de modo a incrementar a eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 22
Jolanta Emilia Hibner

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Apela à adopção das normas de 
segurança e ambientais mais elevadas 
possível para todas as infra-estruturas 
energéticas, nomeadamente através de 
programas de cooperação entre 
Estados-Membros, a fim de diminuir as 
reservas da opinião pública e favorecer 
uma maior aceitação pública; recomenda 
aos Estados-Membros que prestem 
informações adequadas aos cidadãos, à 
sociedade civil, aos operadores económicos 
e aos parceiros sociais sobre as redes de 
energia integradas e fiáveis, a segurança do 
aprovisionamento, a integração das fontes 
de energia renováveis, e que permitam aos 
consumidores beneficiar das novas 
tecnologias e da utilização inteligente da 
energia, de modo a incrementar a eficiência 

4. Apela à adopção de normas ambientais 
razoáveis assentes na investigação e em 
provas para todas as infra-estruturas 
energéticas, nomeadamente através de 
programas de cooperação entre 
Estados-Membros, a fim de diminuir as 
reservas da opinião pública e favorecer 
uma maior aceitação pública; recomenda 
aos Estados-Membros que prestem 
informações adequadas aos cidadãos, à
sociedade civil, aos operadores económicos 
e aos parceiros sociais sobre as redes de 
energia integradas e fiáveis, a segurança do 
aprovisionamento, a integração das fontes 
de energia renováveis, e que permitam aos 
consumidores beneficiar das novas 
tecnologias e da utilização inteligente da 
energia, de modo a incrementar a eficiência 
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energética; energética;

Or. pl

Alteração 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera que uma abordagem da 
UE visando melhorar a infra-estrutura 
energética da Europa é necessária uma 
vez que um Estado-Membro não pode 
efectuá-lo por si só; assinala que os 
benefícios ambientais podem não ocorrer 
necessariamente nos países em que são 
feitos os investimentos necessários; por 
outro lado, sublinha a necessidade de 
reflectir sobre objectivos a longo prazo, 
dado que uma infra-estrutura energética 
que seja prevista neste momento tem de 
durar várias décadas;

Or. en

Alteração 24
Sabine Wils

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a que 
modernizem as suas redes nacionais de 
energia e a que as liguem a uma rede 
europeia superinteligente, proporcionando 
ao mesmo tempo maior capacidade de 
armazenamento energético na UE e um 
fluxo estável e seguro de energia a um 
preço acessível; sublinha, além disso, a 
necessidade de que todas as redes sejam 
adaptadas de forma a permitirem a 

5. Exorta os Estados-Membros a que 
modernizem as suas redes nacionais de 
energia e a que as liguem a uma rede 
europeia superinteligente, proporcionando 
ao mesmo tempo maior capacidade de 
armazenamento energético na UE e um 
fluxo estável e seguro de energia a um 
preço acessível; sublinha, além disso, a 
necessidade de que todas as redes sejam 
adaptadas de forma a permitirem a 
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alimentação ilimitada de electricidade 
produzida através de energias renováveis, e 
de que as redes sejam modernizadas a fim 
de evitar perdas de energia; realça 
igualmente a necessidade de tomar 
medidas suplementares, a fim de ligar 
territórios isolados (por exemplo, ilhas e 
regiões periféricas) à rede europeia de 
electricidade;

alimentação ilimitada de electricidade 
produzida através de energias renováveis, e
que sejam utilizadas plenamente todas as 
possibilidades de optimização ambiental 
aquando do planeamento das traças, bem 
como de que as redes sejam modernizadas 
a fim de evitar perdas de energia; realça 
igualmente a necessidade de tomar 
medidas suplementares, a fim de ligar 
territórios isolados (por exemplo, ilhas e 
regiões periféricas) à rede europeia de 
electricidade;

Or. de

Alteração 25
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a que 
modernizem as suas redes nacionais de 
energia e a que as liguem a uma rede 
europeia superinteligente, proporcionando 
ao mesmo tempo maior capacidade de 
armazenamento energético na UE e um 
fluxo estável e seguro de energia a um 
preço acessível; sublinha, além disso, a 
necessidade de que todas as redes sejam 
adaptadas de forma a permitirem a 
alimentação ilimitada de electricidade 
produzida através de energias renováveis, e 
de que as redes sejam modernizadas a fim 
de evitar perdas de energia; realça 
igualmente a necessidade de tomar 
medidas suplementares, a fim de ligar 
territórios isolados (por exemplo, ilhas e 
regiões periféricas) à rede europeia de 
electricidade;

5. Exorta os Estados-Membros a que 
modernizem as suas redes nacionais de 
energia e a que as liguem a uma rede 
europeia superinteligente, proporcionando 
ao mesmo tempo maior capacidade de 
armazenamento energético na UE
(incluindo instalações multi-uso de 
gás/hidrogénio, grandes e pequenas 
hídricas, instalações solares de alta 
temperatura e outras tecnologias) e um 
fluxo estável e seguro de energia a um 
preço acessível; sublinha, além disso, a 
necessidade de que todas as redes sejam 
adaptadas de forma a permitirem a 
alimentação ilimitada de electricidade 
produzida através de energias renováveis, e 
de que as redes sejam modernizadas a fim 
de evitar perdas de energia; realça 
igualmente a necessidade de tomar 
medidas suplementares, a fim de ligar, em 
primeiro lugar, territórios isolados (por 
exemplo, ilhas e regiões periféricas) à rede 
europeia de electricidade;
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Or. en

Alteração 26
Jolanta Emilia Hibner

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a que 
modernizem as suas redes nacionais de 
energia e a que as liguem a uma rede 
europeia superinteligente, proporcionando 
ao mesmo tempo maior capacidade de 
armazenamento energético na UE e um 
fluxo estável e seguro de energia a um 
preço acessível; sublinha, além disso, a
necessidade de que todas as redes sejam 
adaptadas de forma a permitirem a 
alimentação ilimitada de electricidade 
produzida através de energias renováveis, e 
de que as redes sejam modernizadas a fim 
de evitar perdas de energia; realça 
igualmente a necessidade de tomar 
medidas suplementares, a fim de ligar 
territórios isolados (por exemplo, ilhas e 
regiões periféricas) à rede europeia de 
electricidade;

5. Exorta os Estados-Membros a que 
modernizem as suas redes nacionais de 
energia e a que as liguem a uma rede 
europeia superinteligente, proporcionando 
ao mesmo tempo maior capacidade de 
armazenamento energético na UE e um 
fluxo estável e seguro de energia a um 
preço acessível; sublinha, além disso, a 
necessidade de que as redes sejam 
adaptadas de forma a permitirem a 
alimentação de electricidade produzida 
através de energias renováveis, e de que as 
redes sejam modernizadas a fim de evitar 
perdas de energia; realça igualmente a 
necessidade de tomar medidas 
suplementares, a fim de ligar territórios 
isolados (por exemplo, ilhas e regiões 
periféricas) à rede europeia de 
electricidade;

Or. pl

Alteração 27
Bas Eickhout

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta que o desenvolvimento de 
infra-estruturas de electricidade entre a 
UE e países terceiros pode criar um risco 
de fugas de carbono ou agravar esse risco 
onde ele já exista; insta a Comissão a 
controlar as importações de electricidade 
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e a estar preparada para adoptar medidas 
visando exigir aos importadores a 
devolução de licenças de emissão (ETS) 
no caso de detectar uma concorrência 
desleal no mercado interno;

Or. en

Alteração 28
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a, quando 
desenvolver planos de infra-estruturas 
energéticas, ter em consideração o 
eventual perigo de fugas de carbono, 
especialmente em países com fronteiras 
extensas e que se situam geograficamente 
próximo de países terceiros;

Or. en

Alteração 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Salienta a importância da 
investigação e da inovação no domínio 
energético, a fim de acelerar a transição 
para uma economia sustentável;

Or. en



AM\866178PT.doc 21/24 PE464.732v02-00

PT

Alteração 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar 
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres 
e transparentes, pelo que apela à Comissão 
e aos Estados-Membros para que adaptem 
os procedimentos de avaliação do impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica; realça, além disso, a 
necessidade de incrementar a participação 
pública no processo de tomada de decisão, 
o que pode aumentar a confiança e 
aceitação públicas das instalações.

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar 
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres 
e transparentes, pelo que apela à Comissão 
e aos Estados-Membros a garantirem
procedimentos de avaliação do impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica mais eficazes, eficientes e 
transparentes; realça, além disso, a 
necessidade de incrementar a participação 
pública no processo de tomada de decisão, 
o que pode aumentar a confiança e 
aceitação públicas das instalações.

Or. en

Alteração 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar 
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres
e transparentes, pelo que apela à 
Comissão e aos Estados-Membros para 
que adaptem os procedimentos de
avaliação do impacto ambiental e de 
avaliação ambiental estratégica; realça, 
além disso, a necessidade de incrementar a 
participação pública no processo de tomada 
de decisão, o que pode aumentar a 
confiança e aceitação públicas das 

7. Congratula-se com a proposta da
Comissão de acelerar os procedimentos de 
autorização e de os tornar mais 
transparentes; realça, além disso, a 
necessidade de incrementar a participação 
pública no processo de tomada de decisão, 
o que pode aumentar a confiança e 
aceitação públicas das instalações.
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instalações.

Or. en

Alteração 32
Vittorio Prodi

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar 
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres 
e transparentes, pelo que apela à Comissão 
e aos Estados-Membros para que adaptem 
os procedimentos de avaliação do impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica; realça, além disso, a 
necessidade de incrementar a participação 
pública no processo de tomada de decisão, 
o que pode aumentar a confiança e 
aceitação públicas das instalações.

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar 
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres 
e transparentes, pelo que apela à Comissão 
e aos Estados-Membros para que adaptem 
os procedimentos de avaliação do impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica; realça, além disso, a 
necessidade de incrementar a participação 
pública, incluindo organismos regionais e 
locais, no processo de tomada de decisão, o 
que pode aumentar a confiança e aceitação 
públicas das instalações.

Or. en

Alteração 33
Sabine Wils

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar 
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres 
e transparentes, pelo que apela à Comissão 
e aos Estados-Membros para que adaptem 
os procedimentos de avaliação do impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica; realça, além disso, a 

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres 
e transparentes, pelo que apela à Comissão 
e aos Estados-Membros para que adaptem 
os procedimentos de avaliação do impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica; realça, além disso, a 
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necessidade de incrementar a participação
pública no processo de tomada de decisão, 
o que pode aumentar a confiança e 
aceitação públicas das instalações.

necessidade de incrementar e clarificar 
antecipadamente a informação do público 
e a participação das populações locais no 
processo de tomada de decisão, bem como
o direito de recurso dos cidadãos contra 
decisões das autoridades locais, o que 
pode aumentar a confiança e aceitação 
públicas das instalações; para o efeito 
chama a atenção para a utilidade da 
publicação em linha dos planos 
permitindo o acesso de todas as partes 
interessadas;

Or. de

Justificação

A Comissão advoga o reforço e a clarificação do direito de recurso dos cidadãos na sua 
Comunicação COM(2010)0677, Ponto 5.2., Procedimentos mais rápidos e transparentes de 
concessão de autorizações.

Alteração 34
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar 
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres 
e transparentes, pelo que apela à Comissão 
e aos Estados-Membros para que adaptem 
os procedimentos de avaliação do impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica; realça, além disso, a 
necessidade de incrementar a participação 
pública no processo de tomada de decisão, 
o que pode aumentar a confiança e 
aceitação públicas das instalações.

7. Concorda com a Comissão em que uma 
nova metodologia permitirá concretizar 
projectos prioritários através de 
procedimentos de autorização mais céleres 
e transparentes, sem excluir nenhuma 
zona geográfica europeia importante de 
maiores dimensões, pelo que apela à 
Comissão e aos Estados-Membros para que 
adaptem os procedimentos de avaliação do 
impacto ambiental e de avaliação 
ambiental estratégica; realça, além disso, a 
necessidade de incrementar a participação 
pública no processo de tomada de decisão, 
o que pode aumentar a confiança e 
aceitação públicas das instalações.

Or. en
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Alteração 35
Bas Eickhout

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Solicita uma análise visando a 
identificação das hipóteses de minimizar 
as infra-estruturas mediante políticas de 
eficiência energética, e que se considere, 
prioritariamente, a renovação da 
infra-estrutura existente e a construção de 
novas infra-estruturas onde já existam 
infra-estruturas de electricidade ou de 
transportes;

Or. en


