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Alteração 1
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 2

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a proposta de resolução 
sobre o impacto das instalações 
fotovoltaicas nos pastos (B7-0186/2012),

Suprimido

Or. en

Alteração 2
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 3

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a proposta de resolução 
sobre a construção de centrais que 
aproveitam a energia cinética das marés 
(B7-0192/2012),

Suprimido

Or. en

Alteração 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a nova Diretiva relativa 
à eficiência energética,

Or. en
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Alteração 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o acordo informal entre 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
sobre a Diretiva relativa à eficiência 
energética,

Or. en

Alteração 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que convém recordar 
que os pilares da política energética da 
UE são a segurança do aprovisionamento 
(diversidade das fontes), os preços 
competitivos e a eficiência energética, que 
são complementados pelo objetivo político 
da redução das emissões de gases com 
efeito de estufa;

Or. en

Alteração 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que a competitividade 
da indústria europeia necessita de ser tida 
em conta através de políticas e 
instrumentos adequados e da adaptação a 
um processo que reindustrialize a nossa 
economia;

Or. en

Alteração 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que é do interesse dos 
Estados-Membros reduzir a sua 
dependência das importações de energia a 
preços voláteis e diversificar as fontes de 
aprovisionamento energético;

Or. en

Alteração 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
Considerando A-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-D. Considerando que o desafio da 
segurança em matéria de energia consiste 
em mitigar as incertezas que dão origem a 
tensões entre os Estados e reduzir as 
deficiências do mercado que restringem 
as vantagens do comércio, tanto para os 
fornecedores como para os consumidores;
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Or. en

Alteração 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
Considerando A-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-E. Considerando que importa obter 
uma indicação antecipada da 
possibilidade ou não de atingir os 
exigentes objetivos do Roteiro e analisar o 
impacto sobre a economia da UE, em 
termos de competitividade à escala 
mundial, emprego e segurança social;

Or. en

Alteração 10
Niki Tzavela

Proposta de resolução
Considerando A-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-F. Considerando que os 
Estados-Membros, as empresas 
energéticas e o público em geral precisam 
de ter uma ideia clara da orientação da 
política energética da UE, que tem de 
assentar em mais certezas, nomeadamente 
etapas e metas para 2030, com vista a 
incentivar e a reduzir o risco dos 
investimentos a longo prazo;

Or. en

Alteração 11
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão 
enquanto base para propor iniciativas 
legislativas e de outro tipo em matéria de 
política energética, com vista a 
desenvolver um quadro político para 
2030, incluindo etapas cruciais e metas; 
assinala que a definição de objetivos 
energéticos para 2050 aponta para uma 
governação pan-europeia; prossegue, 
dentro do espírito da União, uma 
estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do 
Roteiro;

1. Reconhece os possíveis benefícios do 
trabalho em equipa para os 
Estados-Membros, com vista a uma 
transformação dos sistemas energéticos
que deve ser encetada sem atrasos 
indevidos e ao ritmo dos progressos 
alcançados no âmbito das negociações 
climáticas globais, e considera, por 
conseguinte, o Roteiro para a Energia 2050 
da Comissão como base para o debate.

Or. pl

Alteração 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo 

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030; exorta a 
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etapas cruciais e metas; assinala que a 
definição de objetivos energéticos para 
2050 aponta para uma governação pan-
europeia; prossegue, dentro do espírito da 
União, uma estratégia que vai permitir 
que os Estados-Membros colaborem sem 
se sentirem reprimidos no âmbito do 
Roteiro;

Comissão a propor um pacote de medidas 
sobre a energia e o clima, incluindo metas 
exigentes para 2030 em matéria de 
energias renováveis, redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 13
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo 
etapas cruciais e metas; assinala que a 
definição de objetivos energéticos para 
2050 aponta para uma governação pan-
europeia; prossegue, dentro do espírito da 
União, uma estratégia que vai permitir 
que os Estados-Membros colaborem sem 
se sentirem reprimidos no âmbito do 
Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, com base nas 
metas em matéria de emissões de gases 
com efeito de estufa, energias renováveis 
e eficiência energética; assinala que a 
definição de objetivos energéticos para 
2050 aponta para sistemas energéticos com 
emissões quase nulas, em sintonia com as 
conclusões das Nações Unidas em matéria 
de ciência climática e do Conselho 
Europeu;

Or. en

Alteração 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o 
Roteiro para a Energia 2050 da Comissão 
enquanto base para propor iniciativas 
legislativas e de outro tipo em matéria de 
política energética, com vista a 
desenvolver um quadro político para 2030, 
incluindo etapas cruciais e metas; assinala 
que a definição de objetivos energéticos 
para 2050 aponta para uma governação 
pan-europeia; prossegue, dentro do espírito 
da União, uma estratégia que vai permitir 
que os Estados-Membros colaborem sem 
se sentirem reprimidos no âmbito do 
Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; encara o Roteiro para a Energia 
2050 da Comissão como uma orientação
para propor iniciativas legislativas e de 
outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político estável a longo prazo que 
leve a um sistema energético com baixas 
emissões de carbono, competitivo e seguro 
em 2050, incluindo etapas cruciais e uma 
meta para a redução das emissões; 
assinala que a definição de objetivos 
energéticos para 2050 aponta para uma 
governação pan-europeia; prossegue, 
dentro do espírito da União, uma estratégia 
tecnologicamente neutra que vai permitir 
que os Estados-Membros colaborem sem 
se sentirem reprimidos no âmbito do 
Roteiro; exorta a que se trabalhe no 
sentido de definir o quadro político de 
2030 dentro do calendário adequado, a 
fim de proporcionar segurança aos 
investidores.

Or. en

Alteração 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
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imediato; apoia, por conseguinte, o 
Roteiro para a Energia 2050 da Comissão 
enquanto base para propor iniciativas 
legislativas e de outro tipo em matéria de 
política energética, com vista a 
desenvolver um quadro político para 
2030, incluindo etapas cruciais e metas;
assinala que a definição de objetivos 
energéticos para 2050 aponta para uma 
governação pan-europeia; prossegue, 
dentro do espírito da União, uma estratégia 
que vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

imediato; assinala que a definição de 
objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia, ou 
seja, para a criação da Comunidade 
Europeia da Energia; prossegue, dentro 
do espírito da União, uma estratégia que 
vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

Or. en

Justificação

A necessidade da criação da Comunidade Europeia da Energia foi corroborada na resolução 
do Parlamento Europeu, de 8 de novembro de 2010, «Rumo a uma nova estratégia energética 
para a Europa, 2011-2020» (relatório Kolarska-Bobińska). A Comunidade Europeia da 
Energia, com um forte mercado comum da energia, um financiamento comum europeu das 
novas tecnologias energéticas com baixas emissões e a coordenação da aquisição de energia 
fora da União Europeia, é de uma importância crucial para a realização dos objetivos do 
«Roteiro para a Energia 2050».

Alteração 16
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político em matéria de energia e 
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cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

alterações climáticas para 2030, incluindo
metas em matéria de emissões de gases 
com efeito de estufa, energias renováveis 
e eficiência energética, bem como etapas 
cruciais para 2040 e 2050; prossegue, 
dentro do espírito da União, uma estratégia 
que vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

Or. en

Alteração 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo 
etapas cruciais e metas; assinala que a 
definição de objetivos energéticos para 
2050 aponta para uma governação pan-
europeia; prossegue, dentro do espírito da 
União, uma estratégia que vai permitir que 
os Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, com base nas 
metas em matéria de emissões de gases 
com efeito de estufa, energias renováveis 
e eficiência energética; assinala que a 
definição de objetivos energéticos para 
2050 aponta para uma governação pan-
europeia; prossegue, dentro do espírito da 
União, uma estratégia que vai permitir que 
os Estados-Membros colaborem livremente 
para aplicar o Roteiro;

Or. en

Alteração 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo 
etapas cruciais e metas; assinala que a 
definição de objetivos energéticos para 
2050 aponta para uma governação pan-
europeia; prossegue, dentro do espírito da 
União, uma estratégia que vai permitir que 
os Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, com base em 
metas juridicamente vinculativas (em 
matéria de emissões de gases com efeito 
de estufa, energias renováveis e eficiência 
energética); assinala que a definição de 
objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

Or. en

Alteração 19
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
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quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia;
sugere, dentro do espírito de solidariedade, 
a adoção de uma estratégia que vai 
permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro; salienta, neste 
contexto, uma falta significativa do 
roteiro que não inclui a avaliação de 
impacto em cada um dos 
Estados-Membros;

Or. pl

Alteração 20
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas para a criação de um 
quadro regulamentar e legislativo 
simultaneamente ambicioso e estável; 
assinala que a definição de objetivos 
energéticos para 2050 aponta para uma 
governação pan-europeia; prossegue, 
dentro do espírito da União, uma estratégia 
que vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

Or. fr
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Alteração 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas de descarbonização 
adequadas e eficientes do ponto de vista 
económico; assinala que a definição de 
objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia tecnologicamente neutra
que vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

Or. en

Alteração 22
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
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para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas e atividades a nível 
internacional; assinala que a definição de 
objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia tecnicamente neutra que 
vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

Or. sl

Alteração 23
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético; apoia, por conseguinte, o 
Roteiro para a Energia 2050 da Comissão 
enquanto base para propor iniciativas 
legislativas e de outro tipo em matéria de 
política energética, com vista a 
desenvolver um quadro político para 2030, 
incluindo um objetivo prioritário; assinala 
que a definição de objetivos energéticos 
para 2050 aponta para uma governação 
pan-europeia; prossegue, dentro do espírito 
da União, uma estratégia que vai permitir 
que os Estados-Membros colaborem sem 
se sentirem reprimidos no âmbito do 
Roteiro;

Or. de
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Alteração 24
Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia, ou 
seja, para a criação da Comunidade 
Europeia da Energia; prossegue, dentro 
do espírito da União, uma estratégia que 
vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

Or. en

Justificação

A necessidade da criação da Comunidade Europeia da Energia foi corroborada na resolução 
do Parlamento Europeu, de 25 de novembro de 2010, «Rumo a uma nova estratégia 
energética para a Europa, 2011-2020» (relatório Kolarska-Bobińska). A Comunidade
Europeia da Energia, com um forte mercado comum da energia, um financiamento comum 
europeu das novas tecnologias energéticas com baixas emissões e a coordenação da 
aquisição de energia fora da UE, é de uma importância crucial para a realização dos 
objetivos do «Roteiro para a Energia 2050».

Alteração 25
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 e o 
período intermédio apontam para uma 
governação pan-europeia; prossegue, 
dentro do espírito da União, uma estratégia 
que vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

Or. nl

Alteração 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
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uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

uma estratégia tecnologicamente neutra
que vai permitir que os Estados-Membros 
colaborem sem se sentirem reprimidos no 
âmbito do Roteiro;

Or. en

Alteração 27
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem no âmbito do 
Roteiro;

Or. en

Alteração 28
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 1. Reconhece os benefícios do trabalho em 
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equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas; assinala que a definição 
de objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

equipa para os Estados-Membros, com 
vista a uma transformação do sistema 
energético que deve ser encetada de 
imediato; apoia, por conseguinte, o Roteiro 
para a Energia 2050 da Comissão enquanto 
base para propor iniciativas legislativas e 
de outro tipo em matéria de política 
energética, com vista a desenvolver um 
quadro político para 2030, incluindo etapas 
cruciais e metas de caráter não 
vinculativo; assinala que a definição de 
objetivos energéticos para 2050 aponta 
para uma governação pan-europeia; 
prossegue, dentro do espírito da União, 
uma estratégia que vai permitir que os 
Estados-Membros colaborem sem se 
sentirem reprimidos no âmbito do Roteiro;

Or. en

Alteração 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Observa que a concretização das 
políticas ambientais e climáticas, que não 
incluem desafios como a segurança 
energética, não pode substituir a política 
energética que deve ser realizada de 
acordo com o princípio do 
desenvolvimento sustentável, garantindo 
às gerações atuais e futuras um acesso 
equitativo, universal e competitivo aos 
recursos energéticos, respeitando ao 
mesmo tempo o ambiente.

Or. pl

Alteração 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Acolhe a principal conclusão do 
Roteiro para a Energia 2050, segundo a 
qual os custos económicos da 
descarbonização são geríveis e não 
superiores aos da continuação das 
políticas atuais, se a ação começar a 
tempo de a restruturação do sistema 
energético coincidir com os ciclos de 
investimento, evitando assim 
investimentos sem retorno e onerosos 
bloqueamentos associados a tecnologias 
com grande intensidade de carbono, que 
se revelarão economicamente inviáveis a 
médio e longo prazo;

Or. en

Alteração 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Considera que definir uma única 
meta de redução dos GEE para 2030, a 
um nível coerente com as aspirações de 
descarbonização da UE para 2050, 
ajudaria a reduzir os custos globais da 
política e a simplificar o quadro 
legislativo da UE;

Or. en

Alteração 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base 
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia;

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, constituindo antes um 
quadro para o desenvolvimento de 
instrumentos políticos mais precisos para 
atingir os objetivos e metas vinculativos, 
com base num diálogo construtivo com 
todas as partes interessadas envolvidas 
sobre questões relacionadas com a 
indústria, a investigação e a energia;

Or. en

Alteração 33
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia;

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 constituem a base para 
medidas progressivas e um diálogo 
construtivo sobre questões relacionadas 
com a indústria, a investigação, a energia e 
a proteção do ambiente nos termos dos 
Tratados;

Or. en

Alteração 34
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base 
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia;

2. Observa que os cenários propostos para 
2050 não são de natureza determinista, 
constituindo antes a base de um diálogo 
construtivo sobre como transformar o 
sistema energético europeu;

Or. en

Alteração 35
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base 
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia;

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, constituindo antes a base de 
um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia; salienta que 
todas as projeções sobre o futuro da 
energia, incluindo o roteiro para a 
energia, se baseiam em pressupostos 
incertos quanto à evolução das 
tecnologias e da economia; frisa, 
portanto, que as opções políticas têm de 
ser objeto de uma revisão e um 
ajustamento contínuos, e basear-se nos 
pressupostos mais prudentes;

Or. en

Alteração 36
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia;

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base 
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia; insiste, todavia, 
na necessidade de se alcançar um quadro 
legislativo e regulamentar estável, 
caracterizado por metas explícitas e 
quantitativas, com vista a garantir a 
previsibilidade das evoluções e incentivar 
os investimentos a longo prazo;

Or. fr

Alteração 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base 
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia;

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, constituindo antes a base de 
um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia; exorta a 
Comissão Europeia a atualizar 
regularmente o roteiro, tendo em devida 
consideração as opções políticas e o 
desenvolvimento tecnológico dos 
Estados-Membros em matéria de energia;

Or. en

Alteração 38
Romana Jordan
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base 
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia;

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base 
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia, sem a 
inflexibilidade implícita num documento 
que prescreva a cooperação internacional 
e a ação global em matéria de alterações 
climáticas;

Or. sl

Alteração 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa que as estratégias propostas 
para 2030 e 2050 não são de natureza 
determinista, mas constituem antes a base 
de um diálogo construtivo sobre questões 
relacionadas com a indústria, a 
investigação e a energia;

2. Observa que os cenários propostos para 
2050 não são de natureza determinista, 
constituindo antes a base de um diálogo 
construtivo sobre como transformar o 
sistema energético europeu para atingir o 
nosso objetivo a longo prazo de, até 2050, 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa em 80 a 95 % face aos níveis de 
1990;

Or. en

Alteração 40
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

2-A. Congratula-se com os cenários 
propostos pela Comissão no Roteiro para 
a Energia 2050 e salienta que tanto os 
atuais cenários de evolução como os 
cenários de descarbonização não passam 
de projeções que não contemplam, de 
modo nenhum, todas as eventualidades, 
pelo que apenas podem constituir pontos 
de referência para uma futura estrutura 
europeia de abastecimento energético.
Sublinha a necessidade de continuar a 
aperfeiçoar as projeções desenvolvidas 
para o Roteiro para a Energia 2050 com 
base em outros modelos diferentes do 
modelo PRIMES e de as complementar 
com outros cenários hipocarbónicos (por 
exemplo, «mais energia nuclear» ou 
«mais gás com CAC»), para proporcionar 
uma melhor compreensão das 
possibilidades alternativas que existem 
para o desenvolvimento de uma futura 
estrutura europeia de aprovisionamento 
energético segura, eficiente em termos de 
custos e com baixas emissões;

Or. de

Alteração 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Propõe que os pressupostos 
subjacentes aos diferentes cenários e, em 
especial, os custos atribuídos às várias 
fontes de energia sejam analisados 
regularmente; estas avaliações têm de dar 
especial atenção especial às mudanças 
ocorridas ao nível dos requisitos de 
investimento, da viabilidade técnica e 
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económica, da evolução tecnológica, dos 
riscos de bloqueamento e dos custos de 
ciclo de vida das várias opções de geração 
de energia;

Or. en

Alteração 42
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Salienta ser necessário 
contrabalançar os objetivos climáticos 
com a necessidade de alcançar um 
crescimento sustentável e competitivo e a 
segurança energética em todos os 
Estados-Membros; nesse sentido, observa 
que o roteiro é insuficiente por não 
apresentar o efeito das opções políticas 
em cada Estado-Membro; insta a 
Comissão a elaborar essas análises a nível 
nacional com caráter de urgência;

Or. en

Alteração 43
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Reconhece que a eletricidade 
proveniente das fontes de energia 
hipocarbónicas é indispensável para 
efetuar a descarbonização, exigindo um 
setor da eletricidade quase sem carbono 
na UE até 2050 e cerca de 60 % de 
redução das emissões de CO2 até 2030;
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Or. en

Alteração 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
pode desempenhar no fomento do 
crescimento e da competitividade na UE; 
exorta a Comissão a propor legislação
pós-2020 para renovar e alargar o pacote 
de medidas sobre a energia e o clima, de 
modo a garantir um quadro político
europeu estável no domínio da energia 
para 2030 e 2040, centrado em metas 
vinculativas em matéria de eficiência 
energética, emissões de gases com efeito 
de estufa e energias renováveis, e com a 
plena integração das opções do Roteiro 
para a Energia 2050 que não põem em 
causa o futuro; incentiva os 
Estados-Membros a intensificarem os 
esforços que estão presentemente a 
empreender para alcançar os atuais 
objetivos de 2020 no domínio da política 
energética da UE; sublinha, nesse sentido, 
ser fundamental a aplicação plena e 
atempada de todas as disposições da 
Diretiva relativa às energias renováveis 
2009/28/CE para atingir a meta 
vinculativa da UE de pelo menos 20 % até 
2020;

Or. en

Alteração 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a 
Comissão a propor estratégias pós-2020 e 
a apresentar um quadro político para 
2030 relativo à política energética 
europeia; incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; incentiva a tomada de medidas 
que visam a redução do impacto negativo 
da energia no ambiente, tendo em conta, 
no entanto, os efeitos dessas medidas na 
competitividade das economias nacionais 
e da União e na segurança em termos do 
aprovisionamento energético dos 
cidadãos. Durante a crise económica é 
especialmente importante que os novos 
compromissos, que afetam as economias 
dos Estados-Membros de várias formas, 
sejam assumidos com particular cuidado;
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

Or. pl

Alteração 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a 
descarbonização pode desempenhar no 
fomento do crescimento, da 
competitividade económica e do emprego 
na UE; exorta a Comissão a propor 
estratégias pós-2020 e a apresentar um 
quadro político para 2030 relativo à 
política energética europeia com base nas 
opções que não põem em causa o futuro 
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presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

identificadas no Roteiro; incentiva os 
Estados-Membros a intensificarem os 
esforços que estão presentemente a 
empreender para alcançar os atuais 
objetivos de 2020 no domínio da política 
energética da UE, colocando a tónica na 
meta de 20 % relativa à eficiência 
energética a alcançar até 2020, que não 
está em vias de ser cumprida;

Or. en

Alteração 47
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento económico, da 
criação de postos de trabalho e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar, assim que possível, um quadro 
político para 2030 relativo à política 
energética europeia; relembra a Comissão 
que proporcionar rapidamente certezas 
sobre o futuro quadro regulamentar ajuda 
no momento de tomar decisões de 
investimento; incentiva os 
Estados-Membros a intensificarem os 
esforços que estão presentemente a 
empreender para alcançar os atuais 
objetivos de 2020 no domínio da política 
energética da UE;

Or. nl
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Alteração 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia 
incluindo uma proposta para uma única 
meta de redução dos GEE compatível com 
as aspirações de descarbonização da UE 
para 2050 e assente numa avaliação de 
impacto; incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

Or. en

Alteração 49
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que as energias 
renováveis e as poupanças energéticas 
desempenham no fomento do emprego, da 
independência energética e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
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relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia com 
base nas opções que não põem em causa o 
futuro identificadas; incentiva os 
Estados-Membros a intensificarem os 
esforços que estão presentemente a 
empreender para alcançar os atuais 
objetivos de 2020 no domínio da política 
energética da UE;

Or. en

Alteração 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia;
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para 
alcançar os atuais objetivos de 2020 no 
domínio da política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor uma meta vinculativa em matéria 
de energias renováveis para 2030; 
salienta que essa decisão proporciona à 
indústria a segurança indispensável para 
investir, reduz significativamente as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
cria emprego, promove a independência 
energética da União e favorece a 
liderança tecnológica e a inovação 
industrial;

Or. en

Alteração 51
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE; exorta a 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER), a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de 
Eletricidade (ENTSO-E), e a Rede 
Europeia de Operadores de Redes de 
Transporte para o gás (ENSTO-G) a 
participarem no planeamento ativo a 
longo prazo das infraestruturas;

Or. sl

Alteração 52
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia e 
que tenham em consideração o facto de 
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intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

que, a longo prazo, são necessários 
investimentos consideráveis nas 
infraestruturas, mesmo se não houver 
alterações significativas no cabaz 
energético; incentiva os Estados-Membros 
a intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

Or. pl

Alteração 53
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia, 
criando assim uma orientação fiável para 
as decisões de investimento; incentiva os 
Estados-Membros a intensificarem os 
esforços que estão presentemente a 
empreender para alcançar os atuais 
objetivos de 2020 no domínio da política 
energética da UE;

Or. en

Alteração 54
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar uma política para 2030 baseada 
nas opções que não põem em causa o 
futuro identificadas no Roteiro para a 
Energia 2050; incentiva os 
Estados-Membros a intensificarem os 
esforços que estão presentemente a 
empreender para alcançar os atuais 
objetivos de 2020 no domínio da política 
energética da UE;

Or. en

Alteração 55
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
desempenha no fomento do crescimento e 
da competitividade na UE; exorta a 
Comissão a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

Or. fr
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Alteração 56
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira; salienta o papel que a energia 
poderá potencialmente desempenhar no 
fomento do crescimento e da 
competitividade na UE; exorta a Comissão 
a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos de 2020 no domínio da 
política energética da UE;

3. Sublinha a importância da política 
energética da UE, apesar da crise 
financeira e económica; salienta o papel 
que a energia poderá potencialmente 
desempenhar no fomento do crescimento e 
da competitividade na UE; exorta a 
Comissão a propor estratégias pós-2020 e a 
apresentar um quadro político para 2030 
relativo à política energética europeia; 
incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços que estão 
presentemente a empreender para alcançar 
os atuais objetivos no domínio da política 
energética;

Or. de

Alteração 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Observa que será necessário analisar 
as atuais estratégias para 2020 para 
tomar uma decisão fundamentada e 
equilibrada sobre as estratégias pós-2020;

Or. en

Alteração 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog
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Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Insta a Comissão a apresentar um 
cenário específico que indique o caminho 
a seguir até 2050; salienta que este 
cenário deve basear-se nas opções que 
não põem em causa o futuro, combinando 
uma elevada eficiência energética, uma 
elevada utilização de energias renováveis 
e uma infraestrutura inteligente; entende 
que é impossível antever o futuro, mas 
frisa que a existência de um plano de 
ação claro e de consenso entre todos os 
Estados-Membros é fundamental para 
atingir as metas da sustentabilidade, da 
segurança e da competitividade;

Or. en

Alteração 59
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Convida a Comissão a adotar a 
estratégia de especialização energética a 
nível regional, de modo a que as regiões 
possam desenvolver as fontes de energia 
mais eficientes com vista ao cumprimento 
dos objetivos europeus para 2050, por 
exemplo, energia solar no Sul e energia 
eólica no Norte; entende que, com base 
nesta especialização, a UE deverá passar 
a medir os objetivos europeus em matéria 
de energia à escala da UE, em vez dos 
objetivos nacionais;

Or. en
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Alteração 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Destaca a ausência de bases para 
aumentar o objetivo da redução das 
emissões na União Europeia até 2020 e a 
ausência da definição de novos objetivos 
de redução pós-2020 até à conclusão de 
um acordo global sobre a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa no 
âmbito da CQNUAC;

Or. pl

Alteração 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Sublinha que este cenário para 2050 
precisa de ser pormenorizado com a 
definição de projetos cruciais específicos e 
medidas políticas ambiciosas, incluindo 
metas intermédias e para 2050 em matéria 
de eficiência energética, energias 
renováveis e emissões de gases com efeito 
de estufa; insiste na urgência da 
elaboração deste cenário, pois as 
primeiras medidas têm de ser tomadas já;

Or. en

Alteração 62
Bernd Lange
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; recorda os objetivos centrais 
da estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e apela à manutenção dessa 
abordagem política para lá de 2020;
destaca a importância de uma estratégia 
energética centrada no aumento da 
segurança energética e da competitividade 
económica da UE, através de medidas 
como a diversificação das vias e fontes de 
aprovisionamento e a eficiência energética;

Or. de

Alteração 63
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; nesse sentido, realça os 
grandes objetivos da Estratégia Europa 
2020 para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, e apela à 
continuidade dessa abordagem política 
após 2020; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
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e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 64
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; salienta, no entanto, que o 
desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis, apesar de reduzir a 
dependência energética, não compensa 
necessariamente os custos económicos da 
transição; destaca, por conseguinte, a 
importância de uma estratégia energética 
centrada no aumento da segurança 
energética e da competitividade económica 
da UE, através de medidas como a 
diversificação das vias e fontes de 
aprovisionamento e a eficiência energética;

Or. pl

Alteração 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
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da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética; apoia a recomendação, emitida 
pelo grupo consultivo para o Roteiro para 
a Energia, de explicitar e tornar 
transparentes as potenciais contrapartidas 
entre redução das emissões de carbono, 
segurança do aprovisionamento e 
competitividade em cada cenário;

Or. en

Alteração 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento, a eficiência 
energética e um sistema energético mais 
eficiente e otimizado, concebido de modo 
a incrementar o investimento na produção 
de energia hipocarbónica e na geração de 
reserva;

Or. en

Alteração 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética; sublinha, nesse sentido, a 
importância do aumento da 
competitividade industrial europeia, dos 
estímulos a um crescimento económico 
sustentável e da criação de emprego;

Or. en

Alteração 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
em tecnologias hipocarbónicas 
sustentáveis; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como uma maior implantação 
das energias renováveis na Europa, a 
diversificação das vias e fontes de 
aprovisionamento, através de uma melhor 
interligação entre os Estados-Membros, e 
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a eficiência energética;

Or. en

Alteração 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros são da 
maior importância para incentivar os 
investimentos necessários aos 
investimentos hipocarbónicos no setor da 
energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
quer da sustentabilidade e da segurança 
energéticas quer da competitividade 
económica da UE, através de medidas 
como a promoção das energias 
renováveis, a diversificação do
aprovisionamento energético e o fomento 
da eficiência energética;

Or. en

Alteração 70
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
nas energias renováveis e na eficiência 
energética; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada na 
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da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

sustentabilidade ambiental e no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a poupança 
e eficiência energéticas;

Or. en

Alteração 71
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros e 
coerentes incentivariam os investimentos 
necessários aos investimentos 
hipocarbónicos no setor da energia; destaca 
a importância de uma estratégia energética 
centrada no aumento da segurança 
energética, da competitividade económica 
e da sustentabilidade ambiental da UE, 
através de medidas como uma maior 
implantação das energias renováveis na 
Europa, a diversificação das vias e fontes 
de aprovisionamento, a eficiência e 
poupança energéticas e uma melhor 
interligação entre os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 4. Salienta que uma política e um 
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enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos no setor das energias 
renováveis; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da independência energética da UE, 
através de medidas como a diversificação 
das vias e fontes de aprovisionamento, 
nomeadamente com as energias 
renováveis, e a eficiência energética;

Or. en

Alteração 73
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação de vias, 
fornecedores e fontes de 
aprovisionamento, a eficiência energética e 
um forte investimento em I&D nos 
domínios relacionados com a energia;

Or. en

Alteração 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento, a 
preservação de uma base industrial 
europeia de tecnologias energéticas e a 
eficiência energética;

Or. en

Alteração 75
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros e 
estáveis incentivariam os investimentos 
necessários em tecnologias energéticas 
hipocarbónicas; destaca a importância de 
uma estratégia energética centrada no 
aumento da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 76
Niki Tzavela
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros, 
estáveis e previsíveis incentivariam os 
investimentos necessários aos 
investimentos hipocarbónicos no setor da 
energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação de vias e 
fontes de aprovisionamento e de
distribuidores, e a eficiência energética;

Or. en

Alteração 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia de uma forma economicamente 
eficiente; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

Or. en
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Alteração 78
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros, 
previsíveis, estáveis e coerentes
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

Or. sl

Alteração 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos com baixos níveis de 
emissões no setor da energia; destaca a 
importância de uma estratégia energética 
centrada no aumento da segurança 
energética e da competitividade económica 
da UE, através de medidas como a 
diversificação das vias e fontes de 
aprovisionamento e a eficiência energética;
(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto. A sua aprovação impõe as alterações 
correspondentes em todo o texto.)
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Or. en

Alteração 80
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar claros 
incentivariam os investimentos necessários 
aos investimentos hipocarbónicos no setor 
da energia; destaca a importância de uma 
estratégia energética centrada no aumento 
da segurança energética e da 
competitividade económica da UE, através 
de medidas como a diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento e a eficiência 
energética;

4. Salienta que uma política e um 
enquadramento regulamentar estáveis e
claros incentivariam os investimentos 
necessários aos investimentos 
hipocarbónicos no setor da energia; destaca 
a importância de uma estratégia energética 
centrada no aumento da segurança 
energética e da competitividade económica 
da UE, através de medidas como a 
diversificação das vias e fontes de 
aprovisionamento e a eficiência energética;

Or. fr

Alteração 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Faz notar que os preços das fontes de 
energia e o funcionamento dos mercados 
de carbono desempenham um papel 
importante na determinação do 
comportamento dos intervenientes no 
mercado, nomeadamente da indústria e 
dos consumidores, e que a incapacidade 
do atual quadro político da UE para 
internalizar totalmente os custos externos 
perpetua padrões de consumo 
insustentáveis e retarda a transição para a 
sustentabilidade; apela a que um eventual 
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quadro político pós-2020 se norteie pelo 
princípio do poluidor-pagador e por 
regras a longo prazo que garantam a 
segurança dos intervenientes no mercado;

Or. en

Alteração 82
András Gyürk

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Reconhece que os projetos de 
infraestruturas energéticas se 
caracterizam por grandes investimentos 
iniciais e uma vida operacional de 20-60 
anos; recorda a elevada imprevisibilidade 
do ambiente de mercado atual, daí a 
hesitação dos investidores quanto ao 
desenvolvimento de infraestruturas 
energéticas; salienta que devem ser 
promovidos instrumentos inovadores e 
novas estratégias para incentivar 
investimentos em infraestruturas que 
permitam uma rápida adaptação a um 
ambiente em rápida mutação;

Or. en

Alteração 83
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Reconhece o compromisso da União 
de, até 2050, reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa em 80-95 % face aos 
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níveis de 1990; sublinha a necessidade de 
medidas urgentes a nível local, regional, 
nacional, internacional e mundial para 
abordar adequadamente a tarefa de 
limitar o aumento da temperatura média 
da superfície terrestre para menos de 
2 graus centígrados, a fim de evitar 
alterações climáticas ainda mais 
perigosas;

Or. en

Alteração 84
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Salienta que as ações futuras no 
domínio da energia têm de prever uma 
partilha justa de encargos entre os 
Estados-Membros e que as mudanças na 
política energética europeia não devem 
influenciar negativamente o crescimento 
dos Estados-Membros com um setor e 
infraestruturas energéticos 
subdesenvolvidos;

Or. en

Alteração 85
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Frisa que a UE está no bom caminho 
para cumprir a meta europeia de 20 % de 
energia renovável; destaca que é 
necessária ação adicional para assegurar 
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que esta percentagem não diminui 
rapidamente após 2020;

Or. nl

Alteração 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Saúda a ambição da Comissão de 
explorar as oportunidades de realização 
dos objetivos de descarbonização da UE e, 
ao mesmo tempo, garantir a segurança do 
aprovisionamento energético e manter a 
competitividade económica;

Or. en

Alteração 87
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Sublinha que a política e o 
enquadramento regulamentar têm de 
estar em consonância com o orçamento 
relativo às emissões de gases com efeito de 
estufa, o que pode permitir manter o
aumento da temperatura média do planeta 
num nível inferior a 2 °C face aos valores 
da época pré-industrial; salienta, deste 
modo, que, até 2050, a economia da UE 
tem de transformar-se numa economia 
quase totalmente baseada em energias 
renováveis;
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Or. en

Alteração 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

5. Recorda que, de acordo com os 
Tratados, compete a cada Estado-Membro 
definir o seu próprio cabaz energético; 
reconhece que o Roteiro para a Energia 
2050 complementa os esforços nacionais, 
regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer os objetivos 
climáticos da UE com base nos princípios
do desenvolvimento sustentável, da 
segurança energética e da competitividade 
da economia europeia, e a prosseguirem 
os seus esforços para aproveitarem 
plenamente o potencial das poupanças 
energéticas rentáveis com o apoio, inter 
alia, de instrumentos financeiros 
disponíveis da União; reconhece, ao 
mesmo tempo, as vantagens de 
desenvolver uma abordagem europeia 
coordenada e, se for caso disso, comum; 
ressalva, porém, que as novas políticas 
têm de levar em consideração as 
diferenças entre os Estados-Membros e 
aplicar medidas inteligentes, flexíveis e à 
medida do cabaz energético e do potencial 
de redução de emissões de cada 
Estado-Membro, não podendo colidir com 
os direitos dos Estados-Membros 
consagrados nos Tratados;
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Or. en

Alteração 89
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE em 
assegurar que as políticas nacionais são 
consistentes com os objetivos e o direito 
da UE; exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a continuarem a optar por 
soluções suscetíveis de satisfazer o 
objetivo de descarbonização da UE de 
modo eficiente, competitivo, seguro e 
sustentável em termos económicos, com a 
menor distorção possível do mercado, e a 
prosseguirem os seus esforços para 
aproveitarem plenamente o potencial das 
poupanças energéticas rentáveis com o 
apoio, inter alia, de instrumentos 
financeiros disponíveis da União; 
reconhece, ao mesmo tempo, as vantagens 
de desenvolver uma abordagem europeia 
coordenada e, se for caso disso, comum 
que deve permitir as características 
especiais dos sistemas energéticos de 
pequena escala e a necessidade resultante 
de flexibilidade;

Or. sl
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Alteração 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; sublinha que o financiamento 
flexível e inovador público e privado e as 
soluções de investimento são cruciais para 
o desenvolvimento e a produção de novas 
fontes de energia; reconhece, ao mesmo 
tempo, as vantagens de desenvolver uma 
abordagem europeia coordenada e, se for 
caso disso, comum;

Or. fi

Alteração 91
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 5
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Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a 
importância do papel a desempenhar pela 
UE; exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a continuarem a optar por 
soluções suscetíveis de satisfazer o 
objetivo de descarbonização da UE de 
modo eficiente, seguro e sustentável em 
termos económicos, e a prosseguirem os 
seus esforços para aproveitarem 
plenamente o potencial das poupanças 
energéticas rentáveis com o apoio, inter 
alia, de instrumentos financeiros 
disponíveis da União; reconhece, ao 
mesmo tempo, as vantagens de 
desenvolver uma abordagem europeia 
coordenada e, se for caso disso, comum;

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, salientando igualmente 
que a UE tem um papel extremamente 
importante a desempenhar na 
concretização de uma transformação 
energética bem coordenada, articulada e 
sustentável à escala da União; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

Or. en

Alteração 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético no quadro a longo prazo da UE 
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Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

em matéria de energia e alterações 
climáticas; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
descarbonização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

Or. en

Alteração 93
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
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Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE, definido pelo 
Conselho Europeu como parte dos 
esforços globais, de modo eficiente, seguro 
e sustentável em termos económicos, e a 
prosseguirem os seus esforços para 
aproveitarem plenamente o potencial das 
poupanças energéticas rentáveis com o 
apoio, inter alia, de instrumentos 
financeiros disponíveis da União; 
reconhece, ao mesmo tempo, as vantagens 
de desenvolver uma abordagem europeia 
coordenada e, se for caso disso, comum;

Or. pl

Alteração 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo 
tecnologicamente neutro, eficiente, fiável, 
seguro e sustentável em termos 
económicos e minimizando as distorções 
do mercado, bem como a prosseguirem os 
seus esforços para aproveitarem 
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instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

plenamente o potencial das poupanças 
energéticas rentáveis com o apoio, inter 
alia, de instrumentos financeiros 
disponíveis da União; reconhece, ao 
mesmo tempo, as vantagens de 
desenvolver uma abordagem europeia 
coordenada e, se for caso disso, comum;

Or. en

Alteração 95
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

5. Recorda que, no respeito pelo acervo da 
União, compete a cada Estado-Membro 
definir o seu próprio cabaz energético; 
reconhece que o Roteiro para a Energia 
2050 complementa os esforços nacionais, 
regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

Or. en
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Alteração 96
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

5. Recorda que compete a cada Estado-
Membro definir o seu próprio cabaz 
energético (incluindo uma utilização 
respeitadora do ambiente e sustentável do 
carvão e da energia nuclear); reconhece 
que o Roteiro para a Energia 2050 
complementa os esforços nacionais, 
regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

Or. en

Justificação

(As análises de cenários efetuadas para facilitar à Comissão a elaboração do Roteiro para a 
Energia 2050 revelam claramente que o carvão pode, no futuro, continuar a desempenhar um 
papel importante num aprovisionamento energético sustentável e seguro, e que a energia 
nuclear contribui para a redução dos custos do sistema e dos preços da eletricidade).
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Alteração 97
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo 
tecnologicamente neutro, eficiente, seguro 
e sustentável em termos económicos, e a 
prosseguirem os seus esforços para 
aproveitarem plenamente o potencial das 
poupanças energéticas rentáveis com o 
apoio, inter alia, de instrumentos 
financeiros disponíveis da União; 
reconhece, ao mesmo tempo, as vantagens 
de desenvolver uma abordagem europeia 
coordenada e, se for caso disso, comum;

Or. en

Alteração 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 5
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Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

5. Recorda que compete a cada 
Estado-Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo 
tecnologicamente neutro e eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

Or. en

Alteração 99
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que compete a cada Estado-
Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 

5. Recorda que compete a cada Estado-
Membro definir o seu próprio cabaz 
energético; reconhece que o Roteiro para a 
Energia 2050 complementa os esforços 
nacionais, regionais e locais no sentido da 
modernização do aprovisionamento 
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energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União; reconhece, ao mesmo tempo, as 
vantagens de desenvolver uma abordagem 
europeia coordenada e, se for caso disso, 
comum;

energético; reconhece, por conseguinte, a 
necessidade de os Estados-Membros 
trabalharem em equipa com base em 
objetivos comuns, bem como a importância 
do papel a desempenhar pela UE; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
continuarem a optar por soluções 
suscetíveis de satisfazer o objetivo de 
descarbonização da UE de modo eficiente, 
seguro e sustentável em termos 
económicos, e a prosseguirem os seus 
esforços para aproveitarem plenamente o 
potencial das poupanças energéticas 
rentáveis com o apoio, inter alia, de 
instrumentos financeiros disponíveis da 
União ao nível nacional; reconhece, ao 
mesmo tempo, as vantagens de 
desenvolver uma abordagem europeia 
coordenada e, se for caso disso, comum;

Or. de

Alteração 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Sublinha que o pilar principal da 
segurança energética consiste em apoiar 
os sistemas energéticos dos países da 
União Europeia nos recursos energéticos 
internos e no acesso aos mesmos. Nesta 
perspetiva, a solução mais racional para 
os Estados-Membros consiste no 
desenvolvimento de tecnologias 
energéticas que dispõem de potencial e 
experiência e que garantem um 
aprovisionamento energético contínuo e 
estável, respeitando simultaneamente 
normas ambientais e climáticas;

Or. pl
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Alteração 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Salienta que as ações programadas 
devem concentrar-se prioritariamente não 
na abordagem atual do topo para a base, 
ou seja, na possibilidade de concretizar os 
cenários de objetivos da redução 
predefinidos, mas na abordagem da base 
para o topo, ou seja, em primeiro lugar na 
implementação dos cenários de ações que 
tenham em consideração o potencial 
existente nos Estados-Membros, a 
perspetiva de desenvolvimento de novas 
tecnologias eficientes do ponto de vista 
económico e o impacto global da 
execução da política proposta, e só depois 
na definição de futuros objetivos de 
redução;

Or. pl

Alteração 102
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam 
que a transição do setor energético à 
escala da UE é viável do ponto de vista 
técnico e económico, e pode ser menos 
onerosa do que a prossecução das 
políticas atuais a longo prazo, com base 
em determinados pressupostos;

Suprimido
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Or. pl

Alteração 103
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, com base em determinados 
pressupostos;

6. Reconhece que as conclusões 
identificadas no Roteiro para a Energia 
indicam que a transição do setor energético 
à escala da UE é viável do ponto de vista 
técnico e económico, e pode ser menos 
onerosa do que a prossecução das políticas 
atuais a longo prazo, com base em 
determinados pressupostos; observa, no 
entanto, que para conferir credibilidade a 
estas conclusões, os pressupostos do 
Roteiro têm de ser continuamente revistos 
e alterados sempre que se prove estarem 
errados;

Or. en

Alteração 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, com base em determinados 
pressupostos;

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, mais ainda se forem tidos em 
consideração os benefícios ocorridos 
noutros setores, tais como o decréscimo de 
doenças crónicas devido à redução da 
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poluição atmosférica;

Or. en

Alteração 105
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, com base em determinados 
pressupostos;

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, com base em determinados 
pressupostos; no entanto, é necessário ter 
em conta o contexto nacional que pode 
variar de forma significativa de um 
Estado-Membro para o outro;

Or. pl

Alteração 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, com base em determinados 
pressupostos;

6. Saúda as conclusões identificadas no 
Roteiro para a Energia, que indicam que a 
descarbonização do setor energético à 
escala da UE é viável do ponto de vista 
técnico e económico, e será menos onerosa 
a longo prazo do que o cenário de 
manutenção das condições atuais;

Or. en
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Alteração 107
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, com base em determinados 
pressupostos;

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico e, de acordo com a própria 
análise da Comissão, é menos onerosa do
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo;

Or. en

Alteração 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, com base em determinados 
pressupostos;

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição para um setor energético 
sustentável à escala da UE é viável do 
ponto de vista técnico e económico, e será
menos onerosa do que a prossecução das 
políticas atuais a longo prazo;

Or. en

Alteração 109
Herbert Reul
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Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece as conclusões identificadas 
no Roteiro para a Energia, que indicam que 
a transição do setor energético à escala da 
UE é viável do ponto de vista técnico e 
económico, e pode ser menos onerosa do 
que a prossecução das políticas atuais a 
longo prazo, com base em determinados 
pressupostos;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 110
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Lamenta que a Comissão não tenha 
analisado um cenário de elevada 
utilização de energias renováveis e 
eficiência energética no Roteiro para a 
Energia 2050. Apela à Comissão para que 
conceba e analise esse cenário para o 
período até 2030;

Or. en

Alteração 111
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Solicita à Comissão que proponha 
um roteiro social, baseado nos princípios 
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do trabalho digno e da transição justa, 
que faculte orientações às instituições 
europeias e aos Estados-Membros quanto 
ao possível impacto social, ao nível do 
emprego e das famílias de baixos 
rendimentos, das opções políticas em 
matéria de energia. Além disso, considera 
importante que a próxima análise 
estratégica da política energética incida 
também sobre a dimensão social e 
apresente uma síntese dos debates e 
acordos realizados nos Estados-Membros, 
entre os poderes públicos e os parceiros 
sociais, sobre a aplicação dos princípios 
da transição justa;

Or. en

Alteração 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Considera que, se a UE não assumir 
as suas responsabilidades e não 
desempenhar um papel-chave na 
transição, os objetivos para 2050 nunca 
serão atingidos; em especial nos projetos 
de grande envergadura, tais como o da 
energia eólica offshore no mar do Norte e 
os de infraestruturas transfronteiriças 
envolvendo vários ou todos os 
Estados-Membros, a UE deve definir 
projetos prioritários e funcionar como 
investidor principal, alavancando assim o 
investimento privado;

Or. en

Alteração 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Concorda com a Comissão quanto à 
persistência de incertezas tecnológicas no 
caminho para 2050, recomendando assim 
que a flexibilidade tenha uma posição 
central na estratégia; por conseguinte, 
exorta a Comissão a evitar os efeitos de 
bloqueamento e a propor um quadro para 
2030 baseado numa única meta em 
termos de redução das emissões de CO2;

Or. en

Alteração 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. No entanto, concorda com a 
Comissão quando esta afirma que a ação 
da UE se baseia no pressuposto de uma 
ação mundial contra as alterações 
climáticas e não deve ser desenvolvida 
isoladamente, mas sim considerando os 
desenvolvimentos a nível internacional, 
por exemplo, fugas de carbono e efeitos 
negativos sobre a competitividade;

Or. en

Alteração 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

6-A. No entanto, concorda com a 
Comissão quando esta afirma que a ação 
da UE se baseia no pressuposto de uma 
ação mundial contra as alterações 
climáticas e não deve ser desenvolvida 
isoladamente, mas sim considerando os 
desenvolvimentos a nível internacional, 
por exemplo, fugas de carbono e efeitos 
negativos sobre a competitividade;

Or. en

Alteração 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Lamenta que a Comissão não tenha 
apresentado um cenário baseado, 
conjuntamente, na elevada eficiência 
energética e numa elevada utilização das 
energias renováveis, que teria revelado 
resultados bastante positivos devido às 
sinergias entre estas duas vertentes; 
exorta a Comissão a analisar esse cenário 
para 2050;

Or. en

Alteração 117
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Lamenta que a Comissão se tenha 
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abstido de apresentar um cenário baseado 
em elevados níveis de eficiência 
energética e utilização das energias 
renováveis, realçando as necessárias 
sinergias entre estas últimas e a primeira; 
convida a Comissão a incluir esse cenário 
nos seus exercícios de modelização;

Or. en

Alteração 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que a transição do setor da 
energia deve seguir o princípio da 
coerência com as políticas comunitárias 
no domínio do ambiente, por exemplo, as 
metas de redução da poluição atmosférica 
do 6.º Programa de Ação em matéria de 
Ambiente;

Or. en

Alteração 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Destaca que, relativamente à 
transformação do panorama energético, 
as pessoas estão no centro do processo; 
deste modo, congratula-se com a inclusão 
da dimensão social no Roteiro para a 
Energia; insta a Comissão a aprofundar 
este tema e a propor medidas de 
ajustamento nos domínios da educação e 
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da reconversão profissional, com vista a 
valorizar uma mão-de-obra altamente 
qualificada e a fomentar o emprego; 
solicita que se analisem os custos e 
benefícios dos consumidores, dando 
especial atenção à pobreza energética e à 
proteção das famílias de baixos 
rendimentos, que são as mais afetadas 
pela subida dos preços da energia; frisa 
que o diálogo social tem de incluir todos 
os tipos de consumidores e 
produtores-consumidores e que importa 
levar a cabo campanhas de sensibilização 
para gerar as mudanças de 
comportamento necessárias;

Or. en

Alteração 120
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Solicita à Comissão que disponibilize 
mais informações sobre o impacto da 
transição para um sistema energético 
sustentável, no emprego dos setores 
energético, industrial e dos serviços e que 
discuta as implicações do Roteiro para a 
Energia com os comités de diálogo social 
mais ligados ao assunto. Além disso, 
convida a Comissão a desenvolver, em 
conjunto com os parceiros sociais, 
mecanismos concretos de assistência aos 
setores e trabalhadores confrontados com 
a transição, bem como a apresentar ao 
Parlamento Europeu um relatório sobre 
estes debates até ao final de 2013;

Or. en
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Alteração 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Reconhece que a crescente 
importância da eletricidade no cabaz 
energético do futuro obriga a lançar mão 
de todos os meios de produção de 
eletricidade hipocarbónica (eficiência da 
conversão, energias renováveis, CAC e 
energia nuclear) para se atingir os 
objetivos climáticos sem comprometer a 
segurança do aprovisionamento e a 
competitividade;

Or. en

Alteração 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Salienta que a avaliação dos custos e 
benefícios dos diferentes cenários de 
transição energética devem incluir os 
custos e benefícios ocorridos noutros 
setores, por exemplo, a diminuição das
taxas de doenças crónicas 
cardiovasculares e respiratórias 
decorrentes da redução da poluição 
atmosférica;

Or. en

Alteração 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-C. Salienta que a condição prévia para 
o êxito do Roteiro reside em garantir uma 
infraestrutura energética transfronteiriça 
completamente desenvolvida e em criar 
um mecanismo de intercâmbio de 
informações na União; sublinha, 
portanto, a necessidade de uma forte 
coordenação entre as políticas dos 
Estados-Membros, bem como de ação 
conjunta, solidariedade e transparência 
nos domínios da política externa em 
matéria de energia, da segurança 
energética e dos novos investimentos em 
infraestruturas energéticas;

Or. en

Alteração 124
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um
sistema energético hipocarbónico em 
2050; considera que as energias 
renováveis, a eficiência energética e a 
infraestrutura energética são opções que 
não põem em causa o futuro;

7. Toma nota das conclusões do Roteiro 
para a Energia 2050 de que existem 
semelhanças entre as ações que têm de ser 
empreendidas nos cenários analisados a 
fim de transformar o sistema energético da 
UE; apoia a conclusão da Comissão de 
que as energias renováveis e a eficiência 
energética são as duas opções mais 
importantes que não põem em causa o 
futuro; contudo, lamenta vivamente que a 
Comissão não tenha explorado um 
cenário combinando «uma elevada 
utilização de energias renováveis e a 
elevada eficiência energética», que 
contribuiria para reduzir as importações 
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de energia e cumprir os objetivos 
climáticos a longo prazo da UE; 
considera que se deve escolher o caminho 
a seguir para garantir a segurança do 
investimento; apoia firmemente um 
sistema energético futuro sustentável e 
seguro que alie os benefícios do cenário 2 
(alta eficiência energética) aos do 
cenário 4 (alta utilização de FER);

Or. en

Alteração 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro;

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro, embora a forma e o nível 
da sua prossecução possam ter 
implicações profundas em termos de 
custos para os Estados-Membros e os 
consumidores, as quais devem ser tidas 
em conta;

Or. en

Alteração 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage
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Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro;

7. Saúda as conclusões do Roteiro para a 
Energia 2050 de que o aumento da 
implantação das energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são as ações que não põem em 
causa o futuro que têm de ser 
empreendidas em todos os cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050;

Or. en

Alteração 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro;

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que, embora as energias 
renováveis, a eficiência energética e a 
infraestrutura energética, sejam opções que 
não põem em causa o futuro, a forma e o 
nível da sua prossecução podem ter 
implicações profundas em termos de 
custos, as quais devem ser tidas em conta;

Or. en
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Alteração 128
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro;

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, as 
redes inteligentes e a eficiência energética 
são opções que não põem em causa o 
futuro, desde que sejam impulsionadas 
pelo mercado;

Or. sl

Alteração 129
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro;

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro, mas regista que irão 
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envolver custos significativos;

Or. de

Alteração 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro;

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar os 
envelhecidos sistema e infraestrutura 
energéticos da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico 
otimizado em 2050; considera que as 
energias renováveis, a eficiência energética 
e a infraestrutura energética são opções que 
não põem em causa o futuro;

Or. en

Alteração 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 

7. Toma conhecimento das conclusões do 
Roteiro para a Energia 2050 de que 
existem semelhanças entre as ações que 
têm de ser empreendidas nos cenários 
analisados a fim de transformar o sistema 
energético da UE, independentemente do 
percurso escolhido para realizar um 
sistema energético hipocarbónico em 2050; 
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considera que as energias renováveis, a 
eficiência energética e a infraestrutura 
energética são opções que não põem em 
causa o futuro;

considera que as energias renováveis 
autóctones, a eficiência energética e a 
infraestrutura energética são opções que 
não põem em causa o futuro;

Or. en

Alteração 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Sublinha que, antes de a União 
Europeia assumir compromissos no 
âmbito da política energética e climática 
pós-2020, é necessário que a Comissão 
Europeia prepare e apresente a avaliação 
de impacto das soluções propostas 
igualmente ao nível de cada 
Estado-Membro. A aplicação desta 
abordagem garantirá uma avaliação 
correta das soluções propostas para cada 
Estado-Membro da União Europeia.

Or. pl

Alteração 133
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Acredita que a crise financeira deve 
ser utilizada como uma oportunidade para 
transformar o nosso modelo social de 
desenvolvimento no sentido de uma 
economia altamente eficiente em termos 
energéticos, totalmente baseada em 
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energias renováveis e capaz de resistir aos 
choques do ponto de vista climático; 
sublinha a necessidade de a Comissão 
apresentar propostas com vista ao pacote 
de medidas sobre a energia e o clima para 
2030, baseado nos três pilares atuais, 
mais concretamente, os gases com efeito 
de estufa, as energias renováveis e a 
eficiência energética;

Or. en

Alteração 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Apela ao respeito pelo princípio da 
energia para todos, pelo que sublinha que 
deve ser dada atenção especial às famílias 
de baixos rendimentos, as quais, caso os 
preços da energia aumentem conforme o 
previsto, sentirão dificuldades durante o 
processo de transformação do sistema 
energético; entende que devem definir-se 
medidas específicas a nível da UE, 
nacional e local para evitar a pobreza 
energética.

Or. en

Alteração 135
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Salienta que o facto de adotar a 
estratégia de descarbonização sem ter em 
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conta a situação de alguns 
Estados-Membros pode provocar um 
aumento grave do fenómeno da pobreza 
energética, definido como a situação em 
que as despesas de energia ultrapassam 
10 % do orçamento familiar;

Or. pl

Alteração 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Reitera a incerteza resultante da 
aplicação de um conjunto limitado de 
instrumentos analíticos, incluindo 
modelos econométricos, que abrangem a 
perspetiva até 2050, ou seja, o facto de os 
Estados-Membros não terem acesso aos 
conhecimentos relativos ao 
funcionamento específico dos modelos 
econométricos (por exemplo, o modelo 
PRIMES). Tendo em conta um período de 
planeamento tão longo, deve-se ter em 
consideração as limitações gerais 
resultantes da modelização onde a 
utilização de vários modelos na 
preparação de certos prognósticos pode 
proporcionar resultados muito diferentes. 
Sublinha que a Comissão Europeia, a fim 
de elaborar a avaliação de impacto das 
ações abrangidas pelas comunicações 
relativas à economia hipocarbónica em 
2050, utiliza sempre os mesmos 
instrumentos de modelização pouco 
variados, enquanto os Estados-Membros, 
na prática, não têm a possibilidade de os 
verificar com precisão;

Or. pl
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Alteração 137
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados 
na comunicação da Comissão apontam 
para um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

8. Reconhece que uma quota 
substancialmente mais elevada de energias 
renováveis no consumo energético da UE 
depois de 2020, inclusive em 2030, 
constitui um pré-requisito para um 
sistema energético mais sustentável; 
observa, contudo, que nenhum dos 
cenários explorados pela Comissão na sua 
comunicação se baseia num aumento
combinado da quota de energias 
renováveis e das medidas com vista a uma 
maior eficiência energética, que 
permitiram à UE caminhar para uma 
economia quase totalmente baseada nas 
energias renováveis em 2050; dada a 
necessidade de conquistar a confiança dos 
investidores, exorta à elaboração de um 
quadro político nos domínios da energia e 
das alterações climáticas para 2030, que 
contemple metas ambiciosas em matéria 
de energias renováveis, poupança 
energética e redução das emissões de 
gases com efeito de estufa; 

Or. en

Alteração 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
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sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados 
na comunicação da Comissão apontam 
para um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

sistema energético mais sustentável; 
sublinha que é possível obter uma quota 
de 45 % de energias renováveis no 
consumo bruto final de energia em 2030; 
por exemplo, isso seria possível com uma 
maior focalização na eficiência energética 
e definindo as metas adequadas, o que 
criaria a segurança necessária para os 
investidores no setor da energia;

Or. en

Alteração 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

8. Reconhece que uma quota 
substancialmente mais elevada de energias 
renováveis depois de 2020 é um dos 
aspetos fundamentais de um futuro sistema 
energético; reconhece, por conseguinte, 
que todos os cenários de descarbonização 
explorados na comunicação da Comissão 
apontam para um aumento da quota de 
energias renováveis no cabaz energético da 
UE de cerca de 30 % no consumo bruto 
final de energia em 2030, levando a quotas 
de energias renováveis superiores a 55 % 
em 2050; salienta que é possível obter 
uma maior quota de energias renováveis 
(45 %) até 2030 se os investimentos com 
vista à eficiência energética ocorrerem 
atempadamente e as tecnologias de 
aquecimento e refrigeração associadas às 
energias renováveis forem devidamente 
tidas em conta;

Or. en
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Alteração 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030; Considera que a 
transição para uma melhor política de 
eficiência energética deve passar por uma 
focalização na totalidade da cadeia de 
oferta e procura de energia, incluindo a 
transformação, o transporte, a 
distribuição e o aprovisionamento, a par 
do consumo industrial, dos edifícios e 
doméstico;

Or. en

Alteração 141
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados 
na comunicação da Comissão apontam 
para um aumento da quota de energias 

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis no consumo bruto 
final de energia da UE depois de 2020
constitui um pré-requisito para um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece que o pressuposto de um 
aumento da quota de energias renováveis 
no cabaz energético da UE de pelo menos 
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renováveis no cabaz energético da UE de
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

30 % no consumo bruto final de energia 
em 2030 daria ao setor da energia a 
segurança necessária para o investimento 
e permitiria benefícios macroeconómicos 
consideráveis;

Or. en

Alteração 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030; assume, no entanto, que 
não devem ser adotadas mais metas 
vinculativas até que seja celebrado um 
acordo mundial sobre redução de 
emissões ou sem que outras grandes 
economias tomem medidas simétricas;

Or. en

Alteração 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 8. Reconhece que uma quota mais elevada 
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de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030; salienta, no entanto, a 
importância de toda a produção de 
eletricidade hipocarbónica para atingir os 
objetivos de descarbonização e climáticos 
sem pôr em causa a segurança do 
aprovisionamento e a competitividade;

Or. en

Alteração 144
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030; observa que, no caso da 
energia renovável, é necessário ter em 
consideração o impacto das fontes de 
energia renováveis no aumento dos preços 
de energia e a situação da indústria de 
elevada intensidade energética em toda a 
União Europeia;

Or. pl
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Alteração 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030; destaca a ausência de 
um cenário com elevados níveis de 
utilização de energias renováveis e de 
eficiência energética no Roteiro para a 
Energia 2050, que poderia apontar para 
uma quota mais elevada de energias 
renováveis no cabaz energético da UE;

Or. en

Alteração 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável, 
ressalvando, porém, que, por si só, as 
energias renováveis não podem abrir 
caminho para a descarbonização, tendo 
de ser combinadas com fontes de energia 
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renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

alternativas; reconhece, por conseguinte, 
que todos os cenários de descarbonização 
explorados na comunicação da Comissão 
apontam para um aumento da quota de 
energias renováveis no cabaz energético da 
UE de cerca de 30 % no consumo bruto 
final de energia em 2030;

Or. en

Alteração 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um 
sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético médio da 
UE de cerca de 30 % no consumo bruto 
final de energia em 2030;

Or. en

Alteração 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de energias renováveis depois de 2020 é 
um dos aspetos fundamentais de um

8. Reconhece que uma quota mais elevada 
de fontes de energia renováveis 
amadurecidas depois de 2020 é um dos 
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sistema energético mais sustentável; 
reconhece, por conseguinte, que todos os 
cenários de descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

aspetos fundamentais de um sistema 
energético mais sustentável; reconhece, por 
conseguinte, que todos os cenários de
descarbonização explorados na 
comunicação da Comissão apontam para 
um aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético da UE de 
cerca de 30 % no consumo bruto final de 
energia em 2030;

Or. en

Alteração 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Toma conhecimento da maior 
interação entre sistemas centralizados em 
grande escala e sistemas descentralizados; 
além disso, sublinha a necessidade de 
elaborar uma estratégia coerente para 
promover e facilitar a utilização de 
geradores de energia em pequena escala;

Or. en

Alteração 150
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Título intercalar 2-A (novo) (após o n.º 8)

Proposta de resolução Alteração

Eficiência energética

Or. en
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Alteração 151
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050;

Or. sl

Alteração 152
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

9. Salienta que a produção descentralizada 
e a eficiência energética melhorada e as 
poupanças energéticas desempenharão um 
papel fundamental na transformação do 
sistema energético, e que o cumprimento 
dos objetivos de 2020 constitui uma base 
importante para dar continuidade ao 
progresso conseguido até 2050; exorta a 
Comissão a ter em devida consideração a 
produção descentralizada em estimativas 
futuras; exorta igualmente a Comissão a 
identificar claramente os obstáculos 
financeiros e técnicos que prejudicam o 
aumento da produção descentralizada nos 
Estados-Membros; recomenda, neste 
contexto, a integração da produção 
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descentralizada e da eficiência energética 
nos programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

Or. nl

Alteração 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui um pré-requisito para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, que os 
Estados-Membros intensifiquem os seus 
esforços para aplicar na plenitude e ir 
além da recém-adotada Diretiva relativa à 
eficiência energética, e que a Comissão 
apresente um quadro político ambicioso 
em matéria de eficiência e poupança 
energética, incluindo metas para 2030;

Or. en

Alteração 154
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada desempenhará um papel 
fundamental na transformação do sistema 
energético, e que o cumprimento dos 
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o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

objetivos de 2020 constitui uma base 
importante para dar continuidade ao 
progresso conseguido até 2050; aconselha, 
por conseguinte, aos Estados-Membros e 
à Comissão uma participação cada vez 
maior das políticas nacionais e dos 
bancos de fomento e o apoio ao 
intercâmbio de boas práticas; recomenda, 
neste contexto, a integração da eficiência 
energética nos programas nacionais de 
ensino dos Estados-Membros;

Or. de

Alteração 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; salienta a importância da geração 
de energia descentralizada para o 
aumento da eficiência energética; 
recomenda a integração da eficiência 
energética nos programas nacionais de 
ensino dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; propõe, neste contexto, o 
estabelecimento de metas vinculativas de 
eficiência energética para 2030, 2040 e 
2050; recomenda a integração de 
campanhas de sensibilização e da 
eficiência energética nos programas 
nacionais de ensino dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, que seja 
proposta uma meta de eficiência 
energética para 2030 no âmbito de um 
novo pacote de medidas sobre a energia e 
o clima; 

Or. en
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Alteração 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma prioridade fundamental para 
dar continuidade ao progresso conseguido 
até 2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 159
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma base importante para dar 
continuidade ao progresso conseguido até 
2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

9. Salienta que a eficiência energética 
melhorada e as poupanças energéticas 
desempenharão um papel fundamental na 
transformação do sistema energético, e que 
o cumprimento dos objetivos de 2020 
constitui uma prioridade fundamental para 
dar continuidade ao progresso conseguido 
até 2050; recomenda, neste contexto, a 
integração da eficiência energética nos 
programas nacionais de ensino dos 
Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Nesse sentido, insta ao 
desenvolvimento de mais ações no 
domínio da eficiência energética para 
resolver o problema da pobreza 
energética, que, nas sociedades da UE, se 
prende sobretudo com o aquecimento. Ao 
mesmo tempo, exorta à análise e revisão 
da legislação nacional que obsta ao 
investimento e à otimização da eficiência 
energética na produção e utilização de 
calor em certos Estados-Membros 
(tributação, contratos públicos, preços, 
etc.);

Or. en

Alteração 161
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Salienta que a eficiência e as 
poupanças energéticas são as formas mais 
económicas de a UE efetuar a sua 
transição para uma economia quase 
totalmente baseada nas energias 
renováveis, promovendo, em simultâneo, 
a criação de postos de trabalho, a 
inovação e a diminuição tanto das 
importações de combustíveis fósseis e 
nucleares como da dependência geral das 
importações; lembra que a UE gasta 
atualmente cerca de 4 % do seu PIB 
(488 mil milhões de euros em 2011) na 



PE496.406v01-00 96/154 AM\913063PT.doc

PT

importação de energia a partir de países 
terceiros; destaca que uma mudança 
rápida de paradigma a favor das energias 
renováveis e das poupanças energéticas 
limitará significativamente a 
transferência de riqueza da UE para 
terceiros produtores de óleo mineral, gás 
natural, carvão e combustíveis nucleares, 
tornando a economia da UE mais 
resistente aos elevados preços da energia 
e à volatilidade da energia e dos preços; 
recomenda aos Estados-Membros que 
integrem objetivos de eficiência 
energética em mais domínios de 
intervenção e realizem uma análise 
sistemática do potencial de poupança 
energética de setores-chave como os 
edifícios e os transportes; sublinha, neste 
contexto, que o domínio de intervenção 
mais promissor reside na renovação do 
parque imobiliário existente, de modo a 
obter, até 2050, uma redução global de 
80 % do consumo de energia neste setor;

Or. en

Alteração 162
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Salienta que todos os cenários de 
descarbonização mostram que a eficiência 
energética é um fator-chave para 
assegurar a transição para uma economia 
hipocarbónica e frisa que a eficiência 
energética é um elemento fundamental 
para o crescimento e a competitividade da 
UE; destaca que a realização das metas de 
descarbonização para 2050 exigiria 
atingir a meta de eficiência energética 
para 2020 e fixar novas metas intermédias 
para 2030; Considera que uma melhor 
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política de eficiência energética deve 
passar por uma focalização na totalidade 
da cadeia de oferta e procura de energia, 
incluindo a transformação, o transporte, a 
distribuição e o aprovisionamento, a par 
do consumo industrial, dos edifícios e 
doméstico;

Or. en

Alteração 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Destaca a necessidade de uma 
abordagem integrada, a nível europeu, 
nacional e local, abrangendo o potencial 
de poupança nos setores do 
aprovisionamento energético e da 
utilização final; entende que a transição 
para uma economia hipocarbónica exige 
que se preste mais atenção à 
descarbonização dos sistemas de 
aquecimento e refrigeração;

Or. en

Alteração 164
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-B. Recomenda aos Estados-Membros 
que integrem objetivos de eficiência 
energética em mais domínios de 
intervenção e realizem uma análise 
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sistemática do potencial de poupança 
energética de setores-chave como os 
edifícios e os transportes; sublinha, neste 
contexto, que o domínio de intervenção 
mais promissor reside na renovação do 
parque imobiliário existente, de modo a 
obter, até 2050, uma redução global de 
80 % do consumo de energia neste setor; 
recorda que todos os novos edifícios 
devem ser edifícios com consumo de 
energia quase nulo até ao final de 2020; 
insta ao reforço e à rápida adoção e 
aplicação das medidas relativas à 
conceção ecológica e à rotulagem 
energética;

Or. en

Alteração 165
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-B. Refere que importa dar especial 
atenção ao aumento do nível de 
compreensão pública, bem como do nível 
de competência de todos os intervenientes 
profissionais em matéria de aplicação de 
eficiência energética em todas as fases 
(avaliação do desempenho energético 
atual, conceção e aplicação de soluções de 
eficiência energética, operação e 
manutenção energeticamente eficientes);

Or. en

Alteração 166
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 9-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-C. Sublinha que é fundamental dar 
mais atenção à utilização da energia para 
concretizar a transformação do sistema 
energético; salienta a necessidade de dar 
uma maior prioridade à gestão da procura 
para garantir a implantação de 
tecnologias e sistemas do lado do 
utilizador final e assim efetuar a transição 
energética com custos comportáveis e 
sustentáveis para a sociedade;

Or. en

Alteração 167
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de 
modernização da infraestrutura existente 
e da construção de uma nova 
infraestrutura energética, nomeadamente 
através da construção de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, aumentar o 
acesso a fontes de energia hipocarbónicas, 
tais como fontes de energia renováveis, 
cuja disponibilização está a ser planeada
na UE; sublinha ainda a necessidade 
urgente de criar mecanismos que permitam 
à UE financiar projetos de infraestruturas 
de interesse comum;

Or. pl
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Alteração 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível,
nomeadamente redes inteligentes 
(incluindo sistemas de contagem em tempo 
real), e de um planeamento completamente 
integrado da rede a fim de, inter alia, 
integrar todas as fontes de energia em toda 
a UE, tal como se revelou necessário; 
recorda que as políticas de otimização de 
custos diferem consoante o padrão da 
procura, o potencial de oferta, as 
características geográficas e o contexto 
económico a nível local; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar um 
enquadramento regulamentar estável e 
previsível, bem como mecanismos que 
permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

Or. en

Alteração 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura energética inteligente e 
flexível – incluindo redes inteligentes, 
geração de reserva flexível com baixas 
emissões e sistemas de contagem em 
tempo real – e de um planeamento 
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locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

completamente integrado da rede a fim de, 
inter alia, integrar fontes locais e mais 
distantes de energia renovável em toda a 
UE, tal como se revelou necessário; 
sublinha ainda a necessidade urgente de 
criar mecanismos de mercado em toda a
UE que promovam a adesão à geração de 
reserva flexível e permitam à UE financiar 
projetos de infraestruturas de interesse 
comum;

Or. en

Alteração 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um sistema 
de rede europeu completamente integrado 
para, inter alia, integrar as fontes de 
energia renovável em rápido crescimento
em toda a UE, bem como as novas formas 
de utilização e armazenamento de 
eletricidade (por exemplo, veículos 
elétricos); sublinha ainda a necessidade 
urgente de criar mecanismos que permitam 
à UE financiar projetos de infraestruturas 
de interesse comum, em sintonia com as 
orientações para as infraestruturas 
energéticas e o Mecanismo «Interligar a 
Europa»;

Or. en

Alteração 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
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Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, para permitir a 
integração das unidades de microgeração 
individuais e que os cidadãos realimentem 
a rede com os excedentes; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

Or. en

Alteração 172
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum, de 
acordo com critérios claros e 
transparentes e evitando distorções da 
concorrência;
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Or. de

Alteração 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e programas 
de resposta à procura centrados na 
poupança energética e nos benefícios 
para os consumidores – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

Or. en

Alteração 174
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, bem como novas 
formas de utilização da eletricidade (por 
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necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

exemplo, veículos elétricos ou veículos 
híbridos recarregáveis), tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

Or. en

Alteração 175
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
nomeadamente, redes inteligentes,
sistemas de contagem em tempo real e 
infraestruturas de armazenamento de 
energia e CO2 (tais como CAC e UCC) – e 
de um planeamento completamente 
integrado da rede a fim de, inter alia, 
integrar fontes locais e mais distantes de 
energia renovável em toda a UE, tal como 
se revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

Or. en

Alteração 176
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente, flexível e 
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incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

dinâmica – incluindo redes inteligentes,
sistemas de contagem em tempo real e um 
sistema de reserva de energia adequado –
e de um planeamento completamente 
integrado da rede a fim de, inter alia, 
integrar fontes locais e mais distantes de 
energia renovável em toda a UE, tal como 
se revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

Or. sl

Alteração 177
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real, ferramentas de 
gestão da informação e «centrais elétricas 
virtuais» – e de um planeamento 
completamente integrado da rede a fim de, 
inter alia, integrar fontes locais e mais 
distantes de energia renovável em toda a 
UE, tal como se revelou necessário; 
sublinha ainda a necessidade urgente de 
criar mecanismos que permitam à UE 
financiar projetos de infraestruturas de 
interesse comum;

Or. en

Alteração 178
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível
– incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de 
infraestruturas de eletricidade e gás 
novas, inteligentes e flexíveis – incluindo 
redes inteligentes e sistemas de contagem 
em tempo real – e de um planeamento 
completamente integrado da rede a fim de, 
inter alia, integrar fontes locais e mais 
distantes de energia renovável em toda a 
UE, tal como se revelou necessário; 
sublinha ainda a necessidade urgente de 
criar mecanismos que permitam à UE 
financiar projetos de infraestruturas de 
interesse comum;

Or. en

Alteração 179
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE financiar projetos de 
infraestruturas de interesse comum;

10. Realça a necessidade urgente de uma 
infraestrutura nova, inteligente e flexível –
incluindo redes inteligentes e sistemas de 
contagem em tempo real – e de um 
planeamento completamente integrado da 
rede a fim de, inter alia, integrar fontes 
locais e mais distantes de energia 
renovável em toda a UE, tal como se 
revelou necessário; sublinha ainda a 
necessidade urgente de criar mecanismos 
que permitam à UE cofinanciar projetos 
de infraestruturas de interesse comum;

Or. en

Justificação

O cofinanciamento, e não apenas o financiamento da UE, garantirá uma maior eficiência e 
sustentabilidade dos projetos.
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Alteração 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Salienta a necessidade de ações 
imediatas que assegurem a continuidade 
do aprovisionamento de energia, 
aumentem a segurança dos investidores e 
minimizem os estrangulamentos; Os 
atrasos não só aumentarão os custos 
como retardarão também o 
desenvolvimento das tecnologias 
necessárias;

Or. en

Alteração 181
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Insta a UE a promover a integração 
do setor do aquecimento e da refrigeração 
no seu percurso para atingir um sistema 
energético hipocarbónico até 2050.

Or. en

Alteração 182
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)



PE496.406v01-00 108/154 AM\913063PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

10-B. Chama a atenção para o facto de 
milhões de cidadãos da União Europeia 
serem afetados pela pobreza energética e 
insta a Comissão a acelerar a transição 
para uma economia energeticamente 
eficiente e hipocarbónica através de 
mecanismos do lado da oferta e da 
procura, promovendo uma mudança geral 
dos comportamentos no capítulo do 
consumo de energia;

Or. en

Alteração 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Salienta a importância de um 
elevado nível de eficiência energética para 
alcançar a segurança energética e a meta 
da redução dos gases com efeito de estufa, 
bem como os seus efeitos positivos na 
competitividade, liderança industrial, 
criação de emprego, independência 
energética e preços da energia da UE; 
insiste na necessidade de atingir a meta de 
20 % da eficiência energética até 2020, 
bem como de fixar metas intermédias 
vinculativas para 2030 e 2040, a fim de 
atingir a meta de 40 % até 2050; 
recomenda que o objetivo do da eficiência 
energética deve considerar todas as etapas 
e partes interessadas da cadeia da oferta e 
da procura (entre outros: produção, 
transformação, transporte, distribuição e 
consumo a todos os níveis);

Or. en
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Alteração 184
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Exorta a UE a equacionar a 
integração total do setor do aquecimento e 
da refrigeração no seu percurso para 
atingir um sistema energético 
hipocarbónico até 2050; observa que este 
setor representa atualmente cerca de 45 % 
do consumo energético final na Europa e 
que é necessária uma melhor 
compreensão do importante papel do 
aquecimento e da refrigeração para a 
obtenção de sistemas energéticos 
hipocarbónicos; por conseguinte, exorta a 
Comissão a reunir os dados necessários 
que indiquem as fontes e utilizações do 
aquecimento e da refrigeração, bem como 
a distribuição do calor pelos diferentes 
grupos de consumidores finais (por 
exemplo, domésticos, industriais, 
terciários);

Or. en

Alteração 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Destaca que, para alcançar a 
descarbonização total do 
aprovisionamento energético da UE a 
longo prazo, é necessário prosseguir uma 
integração mais estreita com os países e 
regiões vizinhos, tais como a Noruega, a 
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Suíça e o sul do Mediterrâneo; salienta 
que a Europa pode beneficiar do 
desenvolvimento das abundantes fontes de 
energia renováveis existentes nestas 
regiões para satisfazer a procura local e, 
com o desenvolvimento de interconexões 
de rede a longa distância, uma 
percentagem limitada da procura na UE;

Or. en

Alteração 186
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Observa que é necessária uma 
melhor compreensão do importante papel 
do aquecimento e da refrigeração para a 
obtenção de sistemas energéticos 
hipocarbónicos, pois este setor representa 
atualmente 45 % do consumo energético 
final na Europa; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a afetarem um maior 
financiamento às infraestruturas 
energéticas locais, como as redes locais de 
aquecimento e refrigeração, portadoras de 
soluções eficientes com baixas ou nulas 
emissões de carbono, que irão substituir a 
importação e as trocas e transporte de 
energia a nível europeu;

Or. en

Alteração 187
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

10-A. Concorda com a opinião expressa 
no Roteiro para a Energia 2050 de que 
urge agir em relação ao quadro político a 
estabelecer para o período pós-2020 e 
exorta a Comissão Europeia a apresentar, 
com base no Roteiro e nas comunicações 
posteriores sobre o mercado interno da 
energia e as energias renováveis, uma 
comunicação sobre um quadro político 
coerente para 2030, antes do fim dos 
presentes mandatos da Comissão 
Europeia e do Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 188
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Destaca a necessidade de uma 
abordagem integrada, a nível europeu, 
nacional e local, abrangendo o potencial 
de poupança nos setores do 
aprovisionamento energético e da 
utilização final; entende que a transição 
para uma economia hipocarbónica exige 
que se preste mais atenção aos setores do 
aquecimento e da refrigeração; afirma 
ainda que as partes interessadas a nível 
local têm de desempenhar um papel 
fundamental na concretização da visão de 
uma economia hipocarbónica e na 
promoção de uma abordagem integrada e 
local da energia;

Or. en
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Alteração 189
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Insiste em que deve dar-se mais 
atenção à utilização da energia para 
realizar a descarbonização do panorama 
energético; salienta, portanto, a 
necessidade de dar uma maior prioridade 
à gestão da procura para garantir a 
implantação de tecnologias e sistemas do 
lado do utilizador final e assim efetuar a 
transição energética com custos 
comportáveis e sustentáveis para a 
sociedade no seu todo;

Or. en

Alteração 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Faz notar que o potencial 
financeiro da UE e nacional, juntamente 
com as políticas orçamentais e de 
investimento da UE, constitui uma 
condição prévia para a construção de 
novas infraestruturas energéticas na 
Europa, tendo em consideração o custo 
das novas construções, do 
desmantelamento de instalações obsoletas 
e da reabilitação ambiental e social das 
suas regiões;

Or. en



AM\913063PT.doc 113/154 PE496.406v01-00

PT

Alteração 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Considera que o incremento da 
I&D no domínio da energia, a mudança 
de comportamentos, a gestão da procura e 
as melhorias em termos de 
armazenamento da energia contribuirão 
significativamente para uma 
descarbonização substancial do cabaz 
energético;

Or. en

Alteração 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Sublinha que a UE deve ter uma 
estratégia para o setor de maior consumo 
energético, visto que o aquecimento e a 
refrigeração correspondem a 40 % do 
consumo de energia primária e a 36 % 
das emissões de CO2;

Or. en

Alteração 193
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

10-A. Reconhece que as metas das 
energias renováveis foram bem-sucedidas 
e insta os Estados-Membros a aplicarem 
políticas estáveis para atingir as suas 
metas para 2020;

Or. en

Alteração 194
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-B. Concorda com a Comissão quanto 
ao caráter fundamental das tecnologias de 
aquecimento e refrigeração associadas às 
energias renováveis para a 
descarbonização; não obstante, chama a 
atenção para a conclusão enganosa do 
«Roteiro», que considera a «eletrificação 
do aquecimento» uma solução simples 
para descarbonizar a economia da UE; 
observa que as soluções de FER 
imediatamente disponíveis (geotérmica, 
biomassa, incluindo os resíduos 
biodegradáveis, solar térmica, 
hidrotérmica e aerotérmica), combinadas 
com medidas de eficiência energética, tais 
como a PCCE e o aproveitamento do 
calor residual (industrial), reúnem 
potencial para descarbonizar por inteiro a 
procura de calor até 2050 de uma forma 
mais rentável e, ao mesmo tempo, resolver 
o problema da pobreza energética, que, 
nas sociedades da UE, se prende 
sobretudo com o aquecimento;

Or. en
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Alteração 195
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-B. Concorda com a Comissão quanto 
ao caráter fundamental das tecnologias de 
aquecimento e refrigeração associadas às 
energias renováveis para a 
descarbonização; não obstante, chama a 
atenção para a conclusão enganosa do 
«Roteiro», que considera a «eletrificação 
do aquecimento» uma solução simples 
para descarbonizar a economia da UE; 
observa que as soluções de FER 
imediatamente disponíveis (geotérmica, 
biomassa, incluindo os resíduos 
biodegradáveis, solar térmica, 
hidrotérmica e aerotérmica), combinadas 
com medidas de eficiência energética, tais 
como a PCCE e o aproveitamento do 
calor residual (industrial), reúnem 
potencial para descarbonizar por inteiro a 
procura de calor até 2050 de uma forma 
mais rentável e, ao mesmo tempo, resolver 
o problema da pobreza energética, que, 
nas sociedades da UE, se prende 
sobretudo com o aquecimento;

Or. en

Alteração 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-B. Reconhece que a energia nuclear é 
atualmente utilizada como uma 
importante fonte de energia 
hipocarbónica; exorta a Comissão a 
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trabalhar no sentido de uma melhor 
aceitação pública da energia nuclear, 
utilizando os resultados dos recentes testes 
de resistência efetuados nas centrais 
nucleares;

Or. en

Alteração 197
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 10-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-C. Destaca que as partes interessadas a 
nível local detêm as chaves para 
concretizar uma visão verdadeiramente 
bem-sucedida de uma economia
hipocarbónica e promover uma 
abordagem integrada da energia, 
englobando as poupanças potenciais no 
aprovisionamento energético e no setor da 
utilização final; deste modo, insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
apoiarem o planeamento e afetarem um 
maior financiamento às infraestruturas 
de aquecimento e refrigeração locais, 
portadoras de soluções eficientes com 
baixas ou nulas emissões de carbono, que 
irão substituir a utilização de 
combustíveis fósseis (importados);

Or. en

Alteração 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 10-D (novo)



AM\913063PT.doc 117/154 PE496.406v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

10-D. Insiste na necessidade de dar uma 
maior prioridade à gestão da procura 
para garantir a implantação de 
tecnologias e sistemas do lado do 
utilizador final e assim efetuar a transição 
para a descarbonização com custos 
comportáveis e sustentáveis para a 
sociedade; 

Or. en

Alteração 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
Título intercalar 2-A (novo) (após o n.º 10)

Proposta de resolução Alteração

Eficiência energética

Or. en

Alteração 200
Gaston Franco

Proposta de resolução
Título intercalar 2-A (novo) (após o n.º 11)

Proposta de resolução Alteração

Eficiência energética

Or. en

Alteração 201
Gaston Franco
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Proposta de resolução
N.º 10-E

Proposta de resolução Alteração

Eficiência energética
10-E. Frisa que a eficiência energética é 
um elemento fundamental para o 
crescimento e a competitividade da UE; 
salienta que todos os cenários de 
descarbonização mostram que a eficiência 
energética é um fator-chave para garantir 
uma transição suave para uma economia 
hipocarbónica; considera que a transição 
para uma melhor política de eficiência 
energética deve passar por uma 
focalização na totalidade da cadeia de 
oferta e procura de energia, incluindo a 
transformação, o transporte, a 
distribuição e o aprovisionamento, a par 
do consumo industrial, dos edifícios e 
doméstico;

Or. en

Alteração 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 10-F (novo) (após o novo título intercalar «Eficiência energética»)

Proposta de resolução Alteração

10-F. Sublinha que a eficiência 
energética é uma forma altamente 
económica de a Europa atingir os seus 
objetivos nos domínios da energia, das 
alterações climáticas e a nível económico; 
lembra o enorme potencial da eficiência 
energética para limitar a nossa 
dependência da energia importada e 
relançar a economia; reconhece que a 
evolução para uma economia mais 
eficiente do ponto de vista energético 
aceleraria a difusão de soluções 
tecnologicamente inovadoras e 
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melhoraria a competitividade industrial 
da União, impulsionando o crescimento 
económico e a criação de postos de 
trabalho de alta qualidade em diversos 
setores ligados à eficiência energética; 
considera que a transição para uma 
melhor política de eficiência energética 
deve passar por uma focalização na 
totalidade da cadeia de oferta e procura 
de energia, incluindo a transformação, o 
transporte, a distribuição e o 
aprovisionamento, a par do consumo 
industrial, dos edifícios e doméstico; 
recomenda aos Estados-Membros que 
integrem objetivos de eficiência 
energética em mais domínios de 
intervenção, realizem uma análise 
sistemática do potencial de poupança 
energética de setores-chave como os 
edifícios e os transportes, e desenvolvam 
roteiros de políticas sólidos para explorar 
esse potencial;

Or. en

Alteração 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 10-G (novo) (após o novo título intercalar «Eficiência energética»)

Proposta de resolução Alteração

10-G. Salienta que a estratégia a longo 
prazo da UE no domínio da energia tem 
de ver a redução do consumo energético 
nos edifícios como um dos seus elementos 
centrais; neste contexto, recorda que, 
devido aos seus fracos níveis atuais de 
desempenho energético, os edifícios 
existentes representam, em todos os países 
da UE, o domínio de intervenção mais 
promissor; recorda que as tecnologias de 
poupança energética estão bem 
desenvolvidas neste setor e que, na sua 
maioria, os obstáculos à realização deste 
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potencial enorme não são de natureza 
técnica; exorta os Estados-Membros a 
elaborarem roteiros nacionais para 
desbloquear este potencial, dotando as 
suas economias de um quadro jurídico e 
financeiro adequado, incluindo etapas 
intermédias, e sublinha que é necessário 
aumentar a atual taxa de renovação dos 
edifícios e ampliar consideravelmente o 
nível médio da renovação, a fim de 
permitir à UE reduzir o consumo de 
energia do parque imobiliário existente 
em 80 % até 2050, face aos níveis de 
2010;

Or. en

Alteração 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 10-H (novo) (após o novo título intercalar «Eficiência energética»)

Proposta de resolução Alteração

10-H. Reconhece que a recém-adotada 
Diretiva relativa à eficiência energética 
convida os Estados-Membros a 
estabelecerem estratégias a longo prazo 
para a renovação do parque imobiliário 
público e privado a nível nacional; 
salienta a importância de estabelecer um 
quadro sólido a nível da UE para ajudar 
os Estados-Membros a tornar esses planos 
a longo prazo tão ambiciosos quanto 
possível;

Or. en

Alteração 205
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 10-I (novo) (a seguir ao título intercalar «Energias renováveis»)
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Proposta de resolução Alteração

10-I. Sublinha que investir agora em 
infraestruturas energéticas e tecnologias 
renováveis evita investimentos mais 
onerosos a longo prazo e os efeitos de 
bloqueamento; realça, neste contexto, que 
é necessária ação célere para determinar 
que quadro político é necessário após 
2020; exorta a Comissão Europeia a 
apresentar o mais rapidamente possível 
uma Comunicação sobre um quadro 
político coerente e estável para 2030;

Or. nl

Alteração 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes –

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo e reconhece também a 
necessidade de prosseguir com uma 
abordagem mais diferenciada entre os 
Estados-Membros após 2020; incentiva os 
Estados-Membros a trabalharem 
conjuntamente para otimizar a eficiência 
da expansão das energias renováveis; 
destaca, neste contexto, o importante papel 
impulsionador da Comissão; salienta que 
as energias renováveis irão ter, a longo 
prazo, uma posição central no cabaz 
energético da Europa, à medida que 
evoluem desde o desenvolvimento de 
tecnologias até à produção em série e à 
implantação – para integrar fontes locais e 
mais distantes – e se tornam mais 
competitivas; salienta que o caráter 
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passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente
os regimes de apoio à medida que as
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão 
resolvendo;

evolutivo das energias renováveis exige 
mudanças políticas que tenham em conta 
os benefícios da transição para as 
energias renováveis ocorridos noutros 
setores, por exemplo, o decréscimo das 
doenças crónicas devido à redução da 
poluição atmosférica; destaca a 
necessidade de os regimes de apoio 
continuarem para tecnologias específicas
à medida que as cadeias de 
aprovisionamento ganham 
competitividade e as distorções do 
mercado dos combustíveis fósseis se vão 
resolvendo;

Or. en

Alteração 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
mais investimentos onde eles forem mais 
produtivos e eficientes, tendo em conta as 
características específicas dos 
Estados-Membros; realça a importância 
de estabelecer metas, pois a meta 
juridicamente vinculativa de 20 % até 
2020 já produziu bons resultados, sendo 
até suscetível de ser ultrapassada em 
quase todos os Estados-Membros; por 
conseguinte, exorta à fixação de uma 
meta vinculativa de 45 % para 2030 e de 
metas indicativas ambiciosas para 2040 e 
2050 (70 % e 95 %, respetivamente), 
destaca o importante papel de fomento, 
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salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

coordenação e apoio financeiro da UE, 
salienta que as energias renováveis irão ter, 
a longo prazo, uma posição central no 
cabaz energético da Europa, à medida que 
evoluem desde o desenvolvimento de 
tecnologias até à produção em série e à 
implantação, tanto em pequena como em
grande escala – para integrar fontes locais e 
mais distantes, – passando de subsidiadas a 
competitivas; salienta que o caráter 
evolutivo das energias renováveis exige 
mudanças políticas com o objetivo de 
alcançar uma maior integração do 
mercado; salienta a importância da 
existência de enquadramentos 
regulamentares estáveis, tanto a nível da 
UE como dos Estados-Membros, para 
estimular os investimentos e destaca a 
necessidade de procedimentos 
administrativos simplificados e regimes de 
apoio estáveis e eficientes, que possam ser 
adaptados ao longo do tempo e
progressivamente eliminados quando as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecerem e as 
deficiências do mercado forem resolvidas;

Or. en

Alteração 208
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
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são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
Salienta que a crescente adesão às
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de adaptar os 
mercados a esta realidade e alcançar uma 
maior integração do mercado, 
nomeadamente recompensando a 
flexibilidade e os serviços em prol da 
estabilidade do sistema de rede; destaca a 
necessidade de adaptar os regimes de 
apoio às características específicas dos 
mercados e tecnologias nacionais e de os 
eliminar progressivamente assim que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecerem e 
possam competir no mercado, as 
deficiências do mercado forem resolvidas e 
os benefícios colaterais forem 
devidamente tidos em conta; considera 
que a existência de regimes de apoio 
estáveis e fiáveis é essencial para evitar 
desenvolvimentos do mercado 
insustentáveis, reconhecendo que as 
alterações repentinas e retroativas minam 
a confiança dos investidores no setor;

Or. en

Alteração 209
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os Estados-
Membros a colaborarem, recorrendo cada 
vez mais aos mecanismos de cooperação 
consagrados na Diretiva sobre as 
Energias Renováveis, na otimização da 
rentabilidade da expansão das energias 
renováveis e a assegurarem que os 
investimentos são efetuados onde são mais 
produtivos e eficientes, tendo em conta as 
características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão e congratula-se com o 
planeamento de orientações para o 
comércio de energias renováveis 
anunciado pela Comissão; salienta que as 
energias renováveis irão ter, a longo prazo, 
uma posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o futuro enquadramento 
regulamentar deve ser concebido de 
forma a apoiar a integração do sistema e
do mercado das energias renováveis; 
destaca a necessidade de eliminar 
progressivamente os regimes de apoio à 
medida que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

Or. de

Alteração 210
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde
a pequena escala até à grande escala –
para integrar fontes locais e mais 
distantes, – passando de subsidiadas a 
competitivas; salienta que o caráter 
evolutivo das energias renováveis exige 
mudanças políticas com o objetivo de 
alcançar uma maior integração do 
mercado; destaca a necessidade de eliminar 
progressivamente os regimes de apoio à 
medida que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que o caráter evolutivo 
das energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

Or. en

Alteração 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é importante uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados para 
reduzir os seus custos; destaca, neste 
contexto, o importante papel impulsionador 
da Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas e na estrutura do mercado da 
energia com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; apela à 
eliminação de deficiências do mercado 
como preços regulamentados, situações de 
concentração, subsídios aos combustíveis 
fósseis, bem como à reforma de mercados 
inicialmente concebidos para tecnologias 
convencionais de base, de modo a que 
possam adaptar-se às várias energias 
renováveis; destaca a necessidade de 
eliminar progressivamente e de forma 
transparente os regimes de apoio, à 
medida que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

Or. en

Alteração 212
Hannu Takkula, Riikka Manner
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo; 
chama a atenção para a importância das 
energias renováveis de base biológica 
produzidas de forma sustentável, por 
exemplo, madeira, numa sociedade 
hipocarbónica e da produção de energia 
com baixas emissões de CO2; salienta que 
a produção descentralizada de energias 
renováveis desempenha, em especial, um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento e emprego nas áreas 
rurais;
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Alteração 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo; 
Salienta, no entanto, que as alterações 
retroativas dos regimes de apoio têm um 
efeito prejudicial na confiança dos 
investidores, aumentando assim os riscos 
associados aos investimentos nas FER e 
os respetivos custos;

Or. en



PE496.406v01-00 130/154 AM\913063PT.doc

PT

Alteração 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; salienta, 
portanto, a importância de encontrar a 
solução ideal para a integração das 
energias renováveis, equilibrando a rede 
de eletricidade com tecnologias de 
geração dinâmicas e respeitadoras do 
ambiente; destaca a necessidade de 
eliminar progressivamente os regimes de 
apoio à medida que as tecnologias e as 
cadeias de aprovisionamento amadurecem 
e as deficiências do mercado se vão 
resolvendo;

Or. en
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Alteração 215
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos no interior da UE 
são efetuados onde são mais produtivos e 
eficientes, tendo em conta as características 
específicas dos Estados-Membros; destaca, 
neste contexto, o importante papel 
impulsionador da Comissão, através da 
elaboração de análises adequadas para 
cada Estado-Membro relativas a recursos 
e potencial no âmbito de fontes de energia 
renováveis; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central de destaque no cabaz 
energético da Europa, à medida que 
evoluem desde o desenvolvimento de 
tecnologias até à produção em série e à 
implantação, desde a pequena escala até à 
grande escala – para integrar fontes locais e 
mais distantes, – passando de subsidiadas a 
competitivas; salienta que o caráter 
evolutivo das energias renováveis exige 
mudanças políticas com o objetivo de 
alcançar uma maior integração do 
mercado; destaca a necessidade de eliminar 
progressivamente os regimes de apoio à 
medida que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;
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Alteração 216
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros e as respetivas regiões a 
colaborarem na otimização da 
rentabilidade da expansão das energias 
renováveis e a assegurarem que os 
investimentos são efetuados onde são mais 
produtivos e eficientes, tendo em conta as 
características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; toma nota 
que a competição indesejável entre 
diferentes regimes de subvenção 
nacionais prejudica o desenvolvimento de 
fontes de energia renováveis; destaca, por 
conseguinte, ser desejável que os regimes 
de apoio estejam mais bem harmonizados 
entre si; destaca a necessidade de eliminar 
progressivamente os regimes de apoio à 
medida que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e se 
tornam competitivas e as deficiências do 
mercado se vão resolvendo;
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Alteração 217
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são tão produtivos e 
eficientes quanto possível, tendo em conta 
as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que, em mercados amadurecidos 
com elevados níveis de penetração, o 
caráter evolutivo das energias renováveis 
amadurecidas exige mudanças políticas 
com o objetivo de alcançar uma maior 
integração do mercado; nestes mercados, 
destaca a necessidade de eliminar 
progressivamente os regimes de apoio à 
medida que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

Or. en
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Alteração 218
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a continuarem a 
colaborar na otimização da rentabilidade da 
expansão das energias renováveis e a 
assegurarem que os investimentos são 
efetuados onde são mais produtivos e 
eficientes, tendo em conta as características 
específicas dos Estados-Membros; destaca, 
neste contexto, o importante papel 
impulsionador da Comissão; salienta que 
as energias renováveis irão ter, a longo 
prazo, uma posição central no cabaz 
energético da Europa, à medida que 
evoluem desde o desenvolvimento de 
tecnologias até à produção em série e à 
implantação, desde a pequena escala até à 
grande escala – para integrar fontes locais e 
mais distantes, – passando de subsidiadas a 
competitivas; salienta que o caráter 
evolutivo das energias renováveis exige 
mudanças políticas com o objetivo de 
alcançar uma maior quota de mercado; 
Destaca a eventual necessidade de eliminar 
progressivamente os regimes de apoio 
assim que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecerem, as 
deficiências do mercado forem resolvidas e 
os mercados da energia integrarem a 
natureza das várias energias renováveis;

Or. en

Alteração 219
Romana Jordan
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de condicionar a prazos 
predeterminados os regimes de apoio à 
medida que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

Or. sl

Alteração 220
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

11. Salienta que é fundamental uma 
política no domínio das energias 
renováveis no médio a longo prazo; 
incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem na otimização da 
rentabilidade da expansão das energias 
renováveis e a assegurarem que os 
investimentos são efetuados onde são mais 
produtivos e eficientes, tendo em conta as 
características específicas dos 
Estados-Membros; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de suprimir os regimes de 
apoio à medida que as tecnologias e as 
cadeias de aprovisionamento amadurecem 
e as deficiências do mercado se vão 
resolvendo; 

Or. nl

Alteração 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
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domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 

salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ser, a longo prazo, uma 
componente importante no cabaz 
energético da Europa, à medida que 
evoluem desde o desenvolvimento de 
tecnologias até à produção em série e à 
implantação, desde a pequena escala até à 
grande escala – para integrar fontes locais e 
mais distantes, – passando de subsidiadas a 
competitivas; salienta que o caráter 
evolutivo das energias renováveis exige 
mudanças políticas com o objetivo de 
alcançar uma maior integração do 
mercado; destaca a necessidade de eliminar 
progressivamente os regimes de apoio à 
medida que as tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

Or. ro

Alteração 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 

11. Salienta que é fundamental uma 
abordagem mais europeia à política no 
domínio das energias renováveis no médio 
a longo prazo; incentiva os 
Estados-Membros a colaborarem na 
otimização da rentabilidade da expansão 
das energias renováveis e a assegurarem 
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que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis irão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

que os investimentos são efetuados onde 
são mais produtivos e eficientes, tendo em 
conta as características específicas dos 
Estados-Membros; destaca, neste contexto, 
o importante papel impulsionador da 
Comissão; salienta que as energias 
renováveis poderão ter, a longo prazo, uma 
posição central no cabaz energético da 
Europa, à medida que evoluem desde o 
desenvolvimento de tecnologias até à 
produção em série e à implantação, desde a 
pequena escala até à grande escala – para 
integrar fontes locais e mais distantes, –
passando de subsidiadas a competitivas; 
salienta que o caráter evolutivo das 
energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de eliminar progressivamente 
os regimes de apoio à medida que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecem e as 
deficiências do mercado se vão resolvendo;

Or. en

Alteração 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Destaca que, para alcançar a 
descarbonização total do 
aprovisionamento energético da UE a 
longo prazo, é necessário prosseguir uma 
integração mais estreita com os países e 
regiões vizinhos, tais como a Noruega, a 
Suíça e o sul do Mediterrâneo; salienta 
que a Europa pode beneficiar do 
desenvolvimento das abundantes fontes de 
energia renováveis existentes nestas 
regiões para satisfazer a procura local e, 
com o desenvolvimento de interconexões 
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de rede a longa distância, uma 
percentagem limitada da procura na UE; 
observa que uma maior interconexão 
permitirá aos Estados-Membros exportar 
e importar eletricidade proveniente de 
fontes de energia renováveis, de modo a 
garantir um aprovisionamento energético 
fiável e a compensar a variabilidade da 
geração de energia a partir de uma fonte 
como o vento; nesse sentido, a 
interconexão com a Noruega oferece à 
UE a vantagem particular de lhe permitir 
aceder aos importantes recursos de 
armazenamento de eletricidade do setor 
hidroelétrico norueguês;

Or. en

Alteração 224
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Sublinha que a clareza política 
inicial sobre o quadro pós-2020 é 
fundamental para dar confiança aos 
investidores e promover a inovação 
energética, condições essenciais para 
garantir o desenvolvimento de diferentes 
tecnologias associadas às energias 
renováveis e à poupança energética que 
permitam à UE efetuar a transição para 
uma economia quase totalmente baseada 
nas energias renováveis até 2050, bem 
como para gerar novos postos de 
trabalho; considera que as metas 
específicas em matéria de energias 
renováveis provaram estimular o 
desenvolvimento económico e a liderança 
industrial internacional nos mercados 
mundiais; por conseguinte, exorta à 
fixação de uma meta vinculativa no 
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domínio das energias renováveis de 45 % 
para 2030, bem como de etapas a um nível 
mínimo de 70 % e 95 % para 2040 e 2050; 

Or. en

Alteração 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Recorda o papel de projetos como o 
Desertec e da utilização de fontes de 
energia renováveis nas regiões vizinhas; 
Destaca as perspetivas do projeto 
HELIOS no transporte de eletricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis do sudeste da Europa para a 
Europa Central, bem como a expansão da 
energia eólica no mar do Norte e noutras 
regiões; Sublinha que a possibilidade de 
importar eletricidade produzida a partir 
de fontes de energia renováveis em 
regiões vizinhas precisa de ser 
complementada por medidas visando 
incentivar e facilitar o desenvolvimento de 
fontes de energia renováveis e 
hipocarbónicas, por exemplo, no sul do 
Mediterrâneo e na região do mar do 
Norte, e por mais interconexões no seio 
das redes europeias;

Or. en

Alteração 226
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-A. Sublinha, com base nas ilações do 
Roteiro para a Energia 2050, a enorme 
importância de uma clarificação política, 
a breve trecho, da abordagem pós-2020; 
apela à Comissão para que aprecie os 
resultados da avaliação de impacto da 
estratégia para as energias renováveis e 
da experiência com o pacote climático e 
energético, tendo em conta todas as 
vantagens sociais, ecológicas económicas 
de um objetivo pós-2020 no âmbito das 
energias renováveis, e para que proceda a 
uma análise profunda da interação dos 
diferentes instrumentos políticos, baseada 
no prosseguimento da estratégia Europa 
2020 e dos objetivos da UE em matéria de 
alterações climáticas para 2050;

Or. de

Alteração 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Salienta que no caso de várias 
fontes de energia renováveis o 
aprovisionamento estável de energia não é 
possível com a tecnologia atual, por isso 
torna-se necessário manter prontas fontes 
de energia convencionais como reserva. 
Portanto, apela à Comissão para 
apresentar uma análise da possibilidade 
de desenvolvimento sustentável das FER e 
para apoiar em primeiro lugar as fontes 
estáveis de energia renovável. No caso de 
fontes menos estáveis de energia é 
necessário efetuar uma análise da 
rentabilidade da capacidade de reserva e 
desenvolver as tecnologias de 
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armazenamento de energia;

Or. pl

Alteração 228
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Considera que os preços 
desempenham um papel fundamental no 
investimento relacionado com a energia e 
na produção de energia; observa que as 
diferentes políticas dos Estados-Membros 
para a promoção de energias renováveis 
revelam tanto êxitos como problemas; 
entende que os recentes preços 
relativamente elevados dos combustíveis 
fósseis promovem o desenvolvimento de 
energias renováveis; constata, no entanto, 
que em alguns Estados-Membros a 
promoção de energias renováveis através 
de apoios financeiros pode determinar 
preços de energia elevados, acrescido do 
risco de pobreza energética e 
agravamento da perda da competitividade 
industrial;
(Retirado do n.º 31)

Or. sl

Alteração 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Salienta a importância da 
microgeração para aumentar a quota das 
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fontes de energia renováveis; além disso, 
destaca a importância da microgeração 
para aumentar a eficiência energética, 
garantir o aprovisionamento energético e 
sensibilizar os cidadãos para o seu 
próprio consumo energético e a luta 
contra as alterações climáticas; nesse 
sentido, insiste na necessidade de uma 
estratégia europeia coerente em matéria 
de microgeração, incluindo medidas 
relativas à atualização da infraestrutura 
energética, à redução da carga legislativa 
e ao intercâmbio das melhores práticas 
em termos de incentivos fiscais;

Or. en

Alteração 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. A fim de aumentar a 
competitividade europeia através da 
promoção das exportações de tecnologias 
associadas às energias renováveis, exorta 
os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia a apoiarem e promoverem 
políticas de mercado aberto para os bens 
associados às energias renováveis, de 
modo a garantir a abolição de todos os 
obstáculos ao comércio, tanto pautais 
como não pautais, incluindo as exigências 
de conteúdo local;

Or. en

Alteração 231
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão Europeia a 
avaliar os benefícios da extensão das 
metas no domínio das energias renováveis 
para além de 2020, incluindo as metas 
para 2030, porquanto tal conferiria à 
indústria na qual a UE desenvolveu uma 
vantagem competitiva uma maior 
segurança para investimentos, ao mesmo 
tempo que promoveria a liderança 
tecnológica e a inovação industrial da 
UE;

Or. en

Alteração 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão Europeia a 
avaliar os benefícios da extensão das 
metas no domínio das energias renováveis 
para além de 2020, porquanto tal 
conferiria à indústria na qual a UE 
desenvolveu uma vantagem competitiva 
maior segurança para investimentos, ao 
mesmo tempo que promoveria a liderança 
tecnológica e a inovação industrial da 
UE;

Or. en

Alteração 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Realça a necessidade de assegurar 
um quadro político pós-2020 
suficientemente sólido no domínio das 
tecnologias associadas às energias 
renováveis, incluindo uma meta da UE 
em matéria de energias renováveis para 
2030 que garanta a rentabilidade da 
implantação e integração no mercado das 
energias renováveis na UE;

Or. en

Alteração 234
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Realça a necessidade de assegurar 
um quadro político pós-2020 
suficientemente sólido para as tecnologias 
associadas às energias renováveis que 
ainda não tenham atingido a paridade 
com a rede pública visando a 
convergência e a posterior eliminação 
progressiva dos subsídios;

Or. en

Alteração 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-A. Observa que os cenários do Roteiro 
para a Energia implicam uma maior 
quantidade de biocombustíveis; entende 
que, neste contexto, a Comissão deve 
apoiar a transição para os 
biocombustíveis da terceira geração, 
baseados em produtos de resíduos de 
culturas alimentares, e impor condições 
semelhantes aos biocombustíveis 
importados;

Or. en

Alteração 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-B. Salienta que o objetivo geral de 
uma estratégia de descarbonização a 
longo prazo consiste também em 
substituir as importações de combustíveis 
fósseis por exportações de tecnologias 
associadas às energias renováveis; nesse 
sentido, realça a necessidade de a União 
Europeia e a Comissão Europeia 
apoiarem e promoverem políticas de 
mercado aberto para os bens e serviços 
associados às energias renováveis, de 
modo a garantir a abolição de todos 
obstáculos ao comércio, incluindo as 
exigências de conteúdo local;

Or. en

Alteração 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-B. Observa que certas fontes de 
energia renováveis, como a geotérmica, 
podem fornecer calor e energia a nível 
local e de forma contínua; entende que as 
fontes de energia locais reforçam a 
independência energética, nomeadamente 
de comunidades isoladas; sublinha, deste 
modo, a importância de apoiar o seu 
desenvolvimento através da I&D e de 
instrumentos financeiros inovadores;

Or. en

Alteração 238
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-B. Considera que o modelo de 
investimento aplicado no Roteiro para a 
Energia 2050 tende a protelar os novos 
investimentos (nas FER) para depois de 
2030, subestimando assim de forma 
considerável a necessidade de um 
investimento efetivo antes de 2030 e 
agravando o risco de viabilizar novos 
investimentos hipercarbónicos;

Or. en

Alteração 239
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-B. A fim de aumentar a 
competitividade europeia através da 
promoção das exportações de tecnologias 
associadas às energias renováveis, exorta 
os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia a apoiarem e promoverem 
políticas de mercado aberto a nível 
mundial para os bens associados às 
energias renováveis, de modo a garantir a 
abolição de todos os obstáculos ao 
comércio;

Or. en

Alteração 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 11-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-C. Reconhece que as metas em matéria 
de energias renováveis foram bem-
sucedidas e devem ser prolongadas até 
2030; Exorta os Estados-Membros a 
manterem-se na via do cumprimento das 
suas metas para 2020; manifesta a sua 
preocupação com o aumento das 
alterações repentinas dos mecanismos de 
apoio às energias renováveis nos 
Estados-Membros, nomeadamente 
alterações retroativas e congelamentos do 
apoio; insta a Comissão a acompanhar 
atentamente a aplicação da Diretiva 
relativa às energias renováveis e a tomar 
medidas, se necessário; exorta os 
Estados-Membros a estabelecerem 
quadros estáveis para o investimento em 
energias renováveis, incluindo regimes de 
apoio estáveis e regularmente revistos e 
procedimentos administrativos 
simplificados;
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Or. en

Alteração 241
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 11-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-C. Sublinha que a clareza política 
inicial sobre o quadro pós-2020 é 
fundamental para dar confiança aos 
investidores e promover a inovação 
energética, condições essenciais para 
garantir o desenvolvimento de diferentes 
tecnologias que permitam a 
descarbonização rentável a longo prazo 
do setor da energia, bem como para gerar 
novos postos de trabalho e potenciais de 
crescimento; considera que as metas 
específicas em matéria de energias 
renováveis provaram estimular o 
crescimento económico e a liderança 
industrial internacional nos mercados 
mundiais; por conseguinte, convida a 
Comissão a propor uma meta vinculativa 
no domínio das energias renováveis de 
45 % para 2030, incluindo uma avaliação 
dos benefícios económicos, ambientais e 
sociais de uma meta específica para as 
energias renováveis para o período 
pós-2020;

Or. en

Alteração 242
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 11-D (novo)



PE496.406v01-00 150/154 AM\913063PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

11-D. Salienta que a crescente penetração 
das energias renováveis exige mudanças 
políticas com o objetivo de adaptar os 
mercados a esta realidade e alcançar uma 
maior integração do mercado; destaca a 
necessidade de adaptar os regimes de 
apoio às características específicas dos 
mercados e tecnologias nacionais e de os 
eliminar progressivamente assim que as 
tecnologias e as cadeias de 
aprovisionamento amadurecerem e 
possam competir no mercado, as 
deficiências do mercado forem resolvidas 
e os benefícios colaterais forem 
devidamente tidos em conta; considera 
que a existência de regimes de apoio 
estáveis e fiáveis é essencial para evitar 
desenvolvimentos do mercado 
insustentáveis, reconhecendo que as 
alterações repentinas e retroativas minam 
a confiança dos investidores no setor; 
aguarda as orientações da Comissão 
sobre as melhores práticas e a experiência 
adquirida com os regimes de apoio, que 
abordarão aspetos como a estabilidade, a 
previsibilidade e a rentabilidade; convida 
a Comissão a emitir orientações claras no 
sentido de evitar alterações repentinas e 
retroativas;

Or. en

Alteração 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 11-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-D. Destaca que a existência de quadros 
estáveis a longo prazo para o apoio às 
energias renováveis é essencial para 



AM\913063PT.doc 151/154 PE496.406v01-00

PT

aumentar a confiança dos investidores e, 
desse modo, diminuir o custo do capital, 
mas que mais pode ser feito para facilitar 
o acesso ao financiamento dos 
investidores em energias renováveis, por 
exemplo, intensificar o envolvimento do 
BEI no financiamento das energias 
renováveis, criar de bancos de 
investimento ecológico a nível nacional e 
facilitar a participação de instituições de 
responsabilidades a longo prazo, tais 
como fundos de pensões e companhias de 
seguros; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a considerarem 
instrumentos inovadores para financiar 
as energias renováveis;

Or. en

Alteração 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 11-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-E. Recorda que o aquecimento e a 
refrigeração representam cerca de 45 % 
do consumo energético final da UE; 
salienta o papel das tecnologias de 
aquecimento e refrigeração associado às 
energias renováveis na descarbonização 
do setor da energia; convida a Comissão a 
elaborar um plano de ação para o 
aquecimento e a refrigeração 
provenientes das energias renováveis, 
incluindo uma avaliação da procura do 
aquecimento e da refrigeração na UE, 
bem como exemplos das melhores práticas 
de apoio ao setor; observa que as soluções 
energéticas imediatamente disponíveis 
(geotérmica, biomassa, incluindo os 
resíduos biodegradáveis, solar térmica, 
hidrotérmica e aerotérmica), combinadas 
com medidas de eficiência energética, tais 
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como a PCCE e o aproveitamento do 
calor residual, reúnem potencial para 
descarbonizar por inteiro a procura de 
calor até 2050 de uma forma rentável;

Or. en

Alteração 245
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 11-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-E. Considera que o modelo de 
investimento aplicado no Roteiro para a 
Energia 2050 repousa em pressupostos 
duvidosos, como a descida dos preços do 
petróleo, o que afeta negativamente os 
argumentos económicos em prol dos 
investimentos nas energias renováveis e 
adia, em particular, os investimentos 
previstos nas mesmas;

Or. en

Alteração 246
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 11-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-F. Considera que o modelo de 
investimento aplicado no Roteiro para a 
Energia 2050 tende a protelar os novos 
investimentos (nas FER) para depois de 
2030, subestimando assim de forma 
considerável a necessidade de um 
investimento efetivo antes de 2030 e 
agravando o risco de viabilizar novos 
investimentos hipercarbónicos;
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Or. en

Alteração 247
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 11-G (novo) (a seguir ao título intercalar «Infraestrutura e o mercado interno da 
energia»)

Proposta de resolução Alteração

11-G. Toma nota que é importante uma 
revisão exaustiva do quadro político 
escolhido para 2020 e uma combinação 
de políticas de três objetivos, sobretudo em 
termos de custo-benefício para escolher a 
futura política; reconhece que um novo 
objetivo vinculativo para as energias 
renováveis em 2030 oferece uma 
oportunidade de colmatar o fosso político 
entre 2020 e 2050; sublinha que qualquer 
objetivo em matéria de energias 
renováveis deve complementar o objetivo 
em matéria de clima;

Or. nl

Alteração 248
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 11-H (novo) (a seguir ao título intercalar «Infraestrutura e o mercado interno da 
energia»)

Proposta de resolução Alteração

11-H. Destaca que a produção e utilização 
de energia descentralizada por parte dos 
próprios consumidores desempenharão 
um papel importante no futuro 
aprovisionamento energético; insta a 
região e as cidades a darem especial 
atenção a este aspeto nas suas agendas 
energéticas locais; sublinha a 
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importância da produção descentralizada 
para incutir uma consciencialização 
sustentável nos consumidores;

Or. nl


