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Alteração 1
Paul Rübig

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta os importantes desafios que a 
União está a enfrentar nos domínios da 
energia, tecnologias da informação, 
investigação e inovação, nomeadamente 
para garantir a segurança do abastecimento 
energético, lutar contra as alterações 
climáticas, incentivar a evolução de uma 
economia ecoeficiente, evitar a fractura 
digital e estimular a inovação na sequência 
da crise financeira e da recessão 
económica; considera que a redução 
significativa de dotações das rubricas 
orçamentais que implementam políticas 
destinadas a reagir a estes desafios seria
prejudicial para uma recuperação 
económica duradoura, o desenvolvimento 
regional e a criação de emprego na UE;

1. Salienta os importantes desafios que a 
União está a enfrentar nos domínios da 
energia, tecnologias da informação, 
investigação e inovação, nomeadamente 
para garantir a segurança do abastecimento 
energético, lutar contra as alterações 
climáticas, incentivar a evolução de uma 
economia ecoeficiente, evitar a fractura 
digital e estimular a inovação na sequência 
da crise financeira e da recessão 
económica; considera que a redução de 
dotações das rubricas orçamentais que 
implementam políticas destinadas a reagir 
a estes desafios é prejudicial para uma 
recuperação económica duradoura, o 
desenvolvimento regional e a criação de 
emprego na UE;

Or. de

Alteração 2
Rebecca Harms

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de incentivar a 
produção de energias renováveis, a
eficiência energética e as tecnologias com 
baixo teor de carbono, incluindo a 
captação e armazenamento de dióxido de 
carbono (CAC), que contribuem para a 
criação de emprego, o desenvolvimento 
regional sustentável e o avanço para uma 
economia ecoeficiente;

4. Salienta a necessidade de reduzir a 
dependência energética da UE 
fomentando poupanças de energia, as
energias renováveis e medidas de 
eficiência energética, que contribuam para 
a criação de emprego, o desenvolvimento 
regional sustentável e o avanço para uma 
economia ecoeficiente;
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Alteração 3
Rebecca Harms

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Solicita financiamento adequado para 
melhorar a protecção e a segurança de
instalações nucleares, assim como a sua 
desactivação;

6. Solicita financiamentos adequados para 
garantir, em conformidade com os 
avanços técnicos, o mais alto nível de 
protecção das instalações nucleares, 
nomeadamente durante a sua 
desactivação; 

Or. en


