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Alteração 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, 
é necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Alteração 250
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 

12. Salienta que, enquanto a UE prossegue
o objetivo da independência energética, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética
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modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

entre os Estados-Membros, assegurando a 
rápida conclusão do mercado interno da 
energia da UE e da infraestrutura 
inteligente e da super-rede que liga o norte 
e o sul, e o leste e o oeste; é necessário ao 
mesmo tempo reforçar a rede de 
distribuição por forma a permitir uma 
maior penetração e integração eficiente 
de microgeradores; realça a importância 
de assegurar que a evolução das políticas e 
da regulamentação nos Estados-Membros 
irá eliminar os estrangulamentos e falhas 
do mercado, a concentração do mercado e 
subsídios atribuídos aos combustíveis 
fósseis que subsistem nas infraestruturas e 
não criará novos obstáculos à integração 
dos mercados energético ou da eletricidade 
e do gás; sublinha igualmente que as 
decisões em matéria de política energética 
em cada sistema nacional necessitam de ter 
em conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros; solicita 
aos Estados-Membros e à UE que 
eliminem de imediato a atribuição de 
subsídios aos combustíveis fósseis;

Or. en

Alteração 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e independência energéticas, 
é necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; assim 
como utilizar todo o potencial da 
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das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

produção de energia descentralizada e de 
microescala e infraestruturas energéticas 
inteligentes em todos os 
Estados-Membros, realça a importância de 
assegurar que a evolução das políticas e da 
regulamentação nos Estados-Membros irá 
eliminar os estrangulamentos que 
subsistem nas infraestruturas e não criará 
novos obstáculos à integração dos 
mercados energético ou da eletricidade e
do gás; sublinha igualmente que as 
decisões em matéria de política energética 
em cada sistema nacional necessitam de ter 
em conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en

Alteração 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e independência energéticas, 
é necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá aplicar 
integralmente as disposições dos três 
pacotes de liberalização, eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
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afetar os outros Estados-Membros; sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en

Alteração 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética e 
de partilha de recursos em matéria de 
energias renováveis entre 
Estados-Membros, assegurando a rápida 
conclusão do mercado interno da energia 
da UE e da infraestrutura da super-rede que 
liga o norte e o sul, e o leste e o oeste, a 
fim de dar a melhor utilização às 
vantagens comparativas dos 
Estados-Membros em termos de energias 
renováveis; realça a importância de 
assegurar que a evolução das políticas e da 
regulamentação nos Estados-Membros irá 
eliminar os estrangulamentos que 
subsistem nas infraestruturas e não criará 
novos obstáculos à integração dos 
mercados energético ou da eletricidade e 
do gás; sublinha igualmente que as 
decisões em matéria de política energética 
em cada sistema nacional necessitam de ter 
em conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 254
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá aplicar 
integralmente as disposições dos três 
pacotes de liberalização, eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en

Alteração 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e interdependência
energéticas, é necessária uma reorientação 
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modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

para um modelo de interdependência 
energética, assegurando a rápida conclusão 
do mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros elimina os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não cria novos obstáculos 
à integração dos mercados da eletricidade e 
do gás; sublinha igualmente que as 
decisões em matéria de política energética 
em cada sistema nacional necessitam de ter 
em conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en

Alteração 256
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e independência energéticas, 
é necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
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sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en

Alteração 257
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e independência energéticas, 
é necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 258
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 12
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Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e independência energéticas, 
é necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en

Alteração 259
Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a conclusão, num prazo 
razoável, do mercado interno da energia da 
UE e da infraestrutura da super-rede que 
liga o norte e o sul, e o leste e o oeste; 
realça a importância de assegurar que a 
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das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

evolução das políticas e da regulamentação 
nos Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en

Alteração 260
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e as falhas do mercado e 
não criará novos obstáculos à integração 
dos mercados energético ou da eletricidade 
e do gás; sublinha igualmente que as 
decisões em matéria de política energética 
em cada sistema nacional necessitam de ter 
em conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 261
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam também de ter 
em conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

Or. ro

Alteração 262
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
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modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros; insta a 
Comissão a apresentar uma decisão sobre 
a notificação e consulta das principais 
decisões nacionais em matéria de política 
energética entre Estados-Membros; 

Or. en

Alteração 263
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e dependência energéticas, é 
necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 

12. Salienta que, enquanto os 
Estados-Membros prosseguem o objetivo 
da segurança e independência energéticas, 
é necessária uma reorientação para um 
modelo de interdependência energética, 
assegurando a rápida conclusão do 
mercado interno da energia da UE e da 
infraestrutura da super-rede que liga o 
norte e o sul, e o leste e o oeste; realça a 
importância de assegurar que a evolução 
das políticas e da regulamentação nos 
Estados-Membros irá eliminar os 
estrangulamentos que subsistem nas 
infraestruturas e não criará novos 
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obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros;

obstáculos à integração dos mercados 
energético ou da eletricidade e do gás; 
sublinha igualmente que as decisões em 
matéria de política energética em cada 
sistema nacional necessitam de ter em 
conta a forma como as mesmas podem 
afetar os outros Estados-Membros; propõe 
que seria desejável determinar se e de que 
forma as competências e os recursos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) podem ser utilizados 
para a execução das tarefas acima 
mencionadas;

Or. sl

Alteração 264
András Gyürk

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Salienta a necessidade de aplicar as 
políticas e os regulamentos atuais, de 
modo a permitir uma utilização mais 
eficaz das infraestruturas energéticas 
existentes em benefício do consumidor 
europeu; exorta a Comissão Europeia e a 
ACRE a monitorizarem de forma mais 
rigorosa a execução nacional de regras 
como as relacionadas com o princípio 
«usar ou perder»;

Or. en

Alteração 265
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

12-A. Realça que a escala do desafio que 
a Europa enfrenta a fim de substituir e 
atualizar as suas infraestruturas 
energéticas será fortemente reduzida 
através do pleno aproveitamento das 
oportunidades de poupança energética; 
exorta a integração de projeções de 
procura reduzida em planos de 
infraestruturas e que o princípio de 
«poupanças primeiro» seja plenamente 
integrado na criação do sistema 
energético;

Or. en

Alteração 266
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reforça a necessidade de um mercado 
plenamente integrado até 2014; frisa a 
importância da aplicação plena da 
legislação do mercado interno da energia 
em todos os Estados-Membros e a 
necessidade de assegurar que, após 2015, 
nenhum Estado-Membro ou região fica 
isolado das redes de gás e de eletricidade 
nem tem a sua segurança energética posta 
em perigo devido à falta de ligações 
adequadas; destaca a importância de ter 
em conta o impacto social, assegurando ao 
mesmo tempo que os preços da energia 
refletem melhor os custos;

13. Reforça a necessidade de um mercado 
europeu da energia plenamente integrado 
até 2014; frisa a importância da aplicação 
plena da legislação do mercado interno da 
energia em todos os Estados-Membros e a 
necessidade de assegurar que, após 2015, 
nenhum Estado-Membro ou região fica 
isolado das redes de gás e de eletricidade; 
destaca a importância de ter em conta o 
impacto social, assegurando ao mesmo 
tempo que os preços da energia refletem 
melhor os custos, incluindo custos 
ambientais atualmente não tidos 
plenamente em consideração;

Or. en
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Alteração 267
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reforça a necessidade de um mercado 
plenamente integrado até 2014; frisa a 
importância da aplicação plena da 
legislação do mercado interno da energia 
em todos os Estados-Membros e a 
necessidade de assegurar que, após 2015, 
nenhum Estado-Membro ou região fica 
isolado das redes de gás e de eletricidade 
nem tem a sua segurança energética posta 
em perigo devido à falta de ligações 
adequadas; destaca a importância de ter em 
conta o impacto social, assegurando ao 
mesmo tempo que os preços da energia 
refletem melhor os custos;

13. Reforça a necessidade de um mercado 
plenamente integrado até 2014; frisa a 
importância da aplicação plena da 
legislação do mercado interno da energia 
em todos os Estados-Membros e a 
necessidade de assegurar que, após 2015, 
nenhum Estado-Membro ou região fica 
isolado das redes de gás e de eletricidade 
nem tem a sua segurança energética posta 
em perigo devido à falta de ligações 
adequadas; destaca a importância de ter em 
conta o impacto social e de garantir que os 
preços da energia são acessíveis a todos, 
assegurando ao mesmo tempo que os 
preços da energia refletem melhor os 
custos;

Or. ro

Alteração 268
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reforça a necessidade de um mercado 
plenamente integrado até 2014; frisa a 
importância da aplicação plena da 
legislação do mercado interno da energia 
em todos os Estados-Membros e a 
necessidade de assegurar que, após 2015, 
nenhum Estado-Membro ou região fica 
isolado das redes de gás e de eletricidade 
nem tem a sua segurança energética posta 
em perigo devido à falta de ligações 
adequadas; destaca a importância de ter em 

13. Reforça a necessidade de um mercado 
plenamente integrado até 2014; frisa a 
importância da aplicação plena da 
legislação do mercado interno da energia 
em todos os Estados-Membros e a 
necessidade de assegurar que, após 2015, 
nenhum Estado-Membro ou região fica 
isolado das redes de gás e de eletricidade 
nem tem a sua segurança energética posta 
em perigo devido à falta de ligações 
adequadas; destaca a importância de ter em 
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conta o impacto social, assegurando ao 
mesmo tempo que os preços da energia 
refletem melhor os custos;

conta o impacto social, assegurando ao 
mesmo tempo que os preços da energia 
refletem melhor os custos; tal passa, 
nomeadamente, por uma concorrência 
reforçada que permite, de igual forma, 
uma maior transparência relativamente 
aos preços da energia;

Or. fr

Alteração 269
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Salienta que todos os artigos do 
terceiro pacote relativo ao mercado da 
energia têm de ser aplicados sem exceção; 
considera que este facto se aplica 
especialmente ao artigo 11.º da 
Diretiva 2009/73/CE; sublinha que todos 
os operadores de países terceiros têm de 
respeitar integralmente a legislação da 
União em matéria de energia e 
concorrência e que a Comissão não deve 
aceitar qualquer tentativa de alteração da 
aplicação da lei através de acordos de 
parceria, de cooperação ou 
intergovernamentais; 

Or. en

Alteração 270
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

13-A. Realça a necessidade de aumentar 
os incentivos para os investidores no 
mercado da energia, incrementando a 
rendibilidade e aliviando – sem 
enfraquecer – os procedimentos 
burocráticos;

Or. en

Alteração 271
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Salienta a necessidade de proteger 
os consumidores de preços elevados e as 
empresas de concorrência desleal, bem 
como de preços artificialmente baixos de 
empresas exteriores à UE, em 
conformidade com as medidas de ação 
definidas na cimeira Rio+20 
relativamente ao papel atribuído à OMC.

Or. en

Alteração 272
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis de 
reserva e de compensação no sistema 
energético (por exemplo, geração, 
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flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis, e 
realça a importância das infraestruturas 
ao nível da distribuição e o papel 
importante que os 
produtores-consumidores e os operadores 
de redes de distribuição (ORD) 
desempenham na integração no sistema 
de produtos energéticos do modelo 
descentralizado de produção e de medidas 
de eficiência do ponto de vista da procura; 
realça a necessidade de uma avaliação 
adequada da capacidade disponível na 
Europa para garantir a segurança do 
aprovisionamento de eletricidade; frisa, a 
este respeito, que os acontecimentos 
políticos nos Estados-Membros não devem 
criar novos obstáculos à integração dos 
mercados da eletricidade - ou do gás;
salienta que atribuir maior prioridade aos 
recursos da vertente da procura, tais como 
a resposta à procura, reforçaria 
consideravelmente a integração de fontes 
de energia descentralizadas e permitiria 
avançar na consecução dos objetivos 
globais da política energética;

Or. en

Alteração 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 

14. Reconhece que a crise financeira 
diminuiu ainda mais a capacidade do 
setor de financiar a transformação do 
sistema energético; insta a Comissão a 
apresentar propostas sobre a conceção do 
mercado de eletricidade, por forma a que 
o setor atraia o capital necessário; destaca 
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realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

os novos desafios, como a necessidade de 
recursos flexíveis no sistema energético 
(por exemplo, geração, armazenamento, 
gestão da procura flexíveis), que irão surgir 
à medida que aumenta o contributo da 
geração intermitente das energias 
renováveis; realça a necessidade de 
recompensar o contributo para a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; considera, relativamente a 
tudo isto, que devem ser identificadas as 
melhores práticas de entre os 
acontecimentos políticos atuais nos 
Estados-Membros, desde que não criem
novos obstáculos à integração dos 
mercados da eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 274
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis, e 
realça a importância das infraestruturas 
ao nível da distribuição e o papel 
importante que os consumidores proativos 
e os operadores de redes de distribuição 
(ORD) desempenham na integração no 
sistema de produtos energéticos do 
modelo descentralizado de produção e de 
medidas de eficiência do ponto de vista da 
procura; realça a necessidade de ter 
capacidade disponível suficiente para 
garantir a segurança do aprovisionamento 
de eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
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acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás; salienta que dar 
maior prioridade à gestão e geração de 
energia do ponto de vista da procura 
reforçaria consideravelmente a integração 
de fontes de energia descentralizadas e 
permitiria avançar na consecução dos 
objetivos globais da política energética;

Or. en

Alteração 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis de 
reserva e de compensação no sistema 
energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de uma avaliação 
adequada da capacidade disponível na 
Europa para garantir a segurança do 
aprovisionamento de eletricidade; frisa, a 
este respeito, a importância de uma 
melhor interligação entre
Estados-Membros e países terceiros; 
salienta que dar maior prioridade à gestão 
e geração da energia do ponto de vista da 
procura reforçaria consideravelmente a 
integração de fontes de energia 
descentralizadas e permitiria avançar na 
consecução dos objetivos globais da 
política energética;

Or. en
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Alteração 276
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios e 
oportunidades, como a necessidade de 
recursos flexíveis no sistema energético 
(por exemplo, geração, armazenamento, 
gestão da procura flexíveis), que irão surgir 
à medida que aumenta o contributo da 
geração intermitente das energias 
renováveis; considera que as 
infraestruturas energéticas devem ter 
mais em conta o utilizador final e atribuir 
mais importância à interação entre as 
capacidades das redes de distribuição e o 
consumo; reconhece a importância das 
infraestruturas ao nível da distribuição e 
o papel relevante que os 
produtores-consumidores e os operadores 
de redes de distribuição desempenham na 
integração no sistema de produtos 
energéticos do modelo descentralizado de 
produção; realça a necessidade de ter 
capacidade disponível suficiente para 
garantir a segurança do aprovisionamento 
de eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N. 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis, bem 
como a necessidade de novas 
infraestruturas e de flexibilidade ao nível 
da distribuição e a capacidade de os 
produtores-consumidores e os operadores 
de redes de distribuição (ORD) 
contribuírem para uma maior eficiência 
energética; realça a necessidade de uma 
avaliação exaustiva da capacidade 
disponível para garantir a segurança do 
aprovisionamento de eletricidade; frisa, a 
este respeito, que os acontecimentos 
políticos nos Estados-Membros não devem 
criar novos obstáculos à integração dos 
mercados da eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter instrumentos 
adequados para assegurar que a 
capacidade de reserva disponível é 
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eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

suficiente para garantir a segurança do 
aprovisionamento de eletricidade; frisa, a 
este respeito, que os acontecimentos 
políticos nos Estados-Membros não devem 
criar novos obstáculos à integração dos 
mercados da eletricidade - ou do gás, 
permitindo incentivos suficientes à 
geração a fim de manter a adequação do 
sistema;

Or. en

Alteração 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para adaptar a oferta 
à procura, garantindo deste modo a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 280
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N. 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de uma visão mais 
integrada de transporte, distribuição e 
armazenamento; realça a necessidade de
ter capacidade disponível suficiente para 
garantir a segurança do aprovisionamento 
de eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 281
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios e as novas 
oportunidades de mercado, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura e 
interligações flexíveis), que irão surgir à 
medida que aumenta o contributo da 
geração intermitente das energias 
renováveis; realça a necessidade de ter 
mercados que funcionem na Europa para 
garantir a segurança do aprovisionamento 
de eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
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eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 282
András Gyürk

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
rede de distribuição robusta, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura e 
interligações flexíveis), que irão surgir à 
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aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

medida que aumenta o contributo da 
geração intermitente das energias 
renováveis; realça a necessidade de ter 
capacidade disponível suficiente para 
garantir a segurança do aprovisionamento 
de eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposta de resolução
N. 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura, 
microgeração flexíveis), que irão surgir à 
medida que aumenta o contributo da 
geração intermitente das energias 
renováveis; realça a necessidade de ter 
capacidade disponível suficiente para 
garantir a segurança do aprovisionamento 
de eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Reconhece os elementos de um novo 
sistema energético, como a necessidade de 
recursos flexíveis no sistema energético 
(por exemplo, geração, armazenamento, 
gestão da procura flexíveis), que irão surgir 
à medida que aumenta o contributo da 
geração intermitente das energias 
renováveis; realça a necessidade de 
desenvolvimento imediato desses 
elementos para garantir a segurança do 
aprovisionamento de eletricidade; frisa que 
os acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; considera, por conseguinte, 
que é essencial uma maior interligação 
para ajudar a integrar o enorme aumento 
esperado em termos de geração 
intermitente de energia a partir de fontes 
renováveis; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
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Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. en

Alteração 287
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca os novos desafios, como a 
necessidade de recursos flexíveis no
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

14. Destaca os novos desafios, como a
necessidade de recursos flexíveis no 
sistema energético (por exemplo, geração, 
armazenamento, gestão da procura 
flexíveis), que irão surgir à medida que 
aumenta o contributo da geração 
intermitente das energias renováveis; 
realça a necessidade de ter capacidade 
disponível suficiente para garantir a 
segurança do aprovisionamento de 
eletricidade; insiste, neste contexto, na 
necessidade de as autoridades públicas 
incentivarem o desenvolvimento destas 
tecnologias; frisa, a este respeito, que os 
acontecimentos políticos nos 
Estados-Membros não devem criar novos 
obstáculos à integração dos mercados da 
eletricidade - ou do gás;

Or. fr

Alteração 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Salienta que, na medida em que as 
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atuais infraestruturas estão 
desatualizadas, serão necessários enormes 
investimentos em cada cenário da 
Comunicação da Comissão sobre o 
Roteiro para a Energia 2050; este facto 
terá como consequência um aumento dos 
preços da energia até 2030 em cada 
cenário; além disso, a Comissão afirma 
que a maior parte desses aumentos já se 
está a verificar no cenário de referência, 
uma vez que estão ligados à substituição, 
nos próximos 20 anos, de capacidade de 
geração antiga, já completamente 
amortizada; realça que, na medida em 
que todos os cenários têm custos 
semelhantes, os efeitos económicos, 
ambientais e sociais positivos ligados ao 
cenário de elevada eficiência energética e 
ao cenário de elevada utilização de 
energia renovável não devem ser 
negligenciados;

Or. en

Alteração 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos 
atrasos que afetam a conclusão do 
corredor meridional; frisa a necessidade 
de alcançar a segurança energética 
através da diversificação da energia e 
salienta o potencial de um corredor de 
GNL complementar na região do 
Mediterrâneo Oriental para servir de 
fonte flexível de energia e de incentivo 
para uma maior concorrência no mercado 
interno da energia da UE;

Suprimido

Or. en
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Alteração 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos 
atrasos que afetam a conclusão do 
corredor meridional; frisa a necessidade 
de alcançar a segurança energética 
através da diversificação da energia e 
salienta o potencial de um corredor de 
GNL complementar na região do 
Mediterrâneo Oriental para servir de 
fonte flexível de energia e de incentivo 
para uma maior concorrência no mercado 
interno da energia da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 291
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos 
atrasos que afetam a conclusão do 
corredor meridional; frisa a necessidade 
de alcançar a segurança energética 
através da diversificação da energia e 
salienta o potencial de um corredor de 
GNL complementar na região do 
Mediterrâneo Oriental para servir de 
fonte flexível de energia e de incentivo 
para uma maior concorrência no mercado 
interno da energia da UE;

15. Observa que, em todas as vias
exploradas pela Comissão, diminui o 
consumo absoluto de gás para utilizações 
domésticas e outras; preocupa-se com o 
risco significativo de bloqueamento 
(lock-in) resultante do excesso de 
investimento em infraestruturas de gás; 
considera que o futuro investimento em 
novas infraestruturas deve ser sempre 
equilibrado, seguindo uma hierarquia de 
importância e o interesse da relação 
custo/eficácia, em comparação com 
investimentos em medidas de eficiência 
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energética ou, em alternativa, 
atualizando/modernizando as 
infraestruturas existentes;

Or. en

Alteração 292
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos 
atrasos que afetam a conclusão do 
corredor meridional; frisa a necessidade 
de alcançar a segurança energética 
através da diversificação da energia e 
salienta o potencial de um corredor de 
GNL complementar na região do 
Mediterrâneo Oriental para servir de fonte 
flexível de energia e de incentivo para uma 
maior concorrência no mercado interno da 
energia da UE;

15. Sublinha que a segurança energética 
da União Europeia passa igualmente por 
uma diversificação das suas fontes de 
importação; insiste, neste contexto, na
necessidade de reforçar ativamente a 
cooperação com os seus parceiros e, 
nomeadamente, com os países do 
Cáucaso; manifesta, neste contexto, a sua 
preocupação relativamente aos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; salienta o potencial de um 
corredor de GNL complementar na região 
do Mediterrâneo Oriental para servir de 
fonte flexível de energia e de incentivo 
para uma maior concorrência no mercado 
interno da energia da UE;

Or. fr

Alteração 293
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 
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a segurança energética através da 
diversificação da energia e salienta o 
potencial de um corredor de GNL 
complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental para servir de fonte flexível de 
energia e de incentivo para uma maior 
concorrência no mercado interno da 
energia da UE;

a segurança energética através da 
diversificação da energia; sublinha que a 
diversificação através do corredor 
meridional deveria significar novas fontes 
de petróleo, gás e eletricidade exteriores à 
Rússia para os Estados-Membros 
excessivamente dependentes deste 
fornecedor específico; e salienta o 
potencial de um corredor de GNL 
complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental para servir de fonte flexível de 
energia e de incentivo para uma maior 
concorrência no mercado interno da 
energia da UE;

Or. en

Alteração 294
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 
a segurança energética através da 
diversificação da energia e salienta o 
potencial de um corredor de GNL 
complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental para servir de fonte flexível de 
energia e de incentivo para uma maior 
concorrência no mercado interno da 
energia da UE;

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 
a segurança energética através da 
diversificação da energia, relembra o 
contributo significativo do GNL e de 
frotas de GNL para o aprovisionamento 
de energia na UE e salienta o potencial de 
um corredor de GNL complementar na 
região do Mediterrâneo Oriental para servir 
de fonte flexível de energia e de incentivo 
para uma maior concorrência no mercado 
interno da energia da UE;

Or. en

Alteração 295
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 
a segurança energética através da 
diversificação da energia e salienta o 
potencial de um corredor de GNL 
complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental para servir de fonte flexível de 
energia e de incentivo para uma maior 
concorrência no mercado interno da 
energia da UE;

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 
a segurança energética através da 
diversificação da energia e salienta o 
potencial de um corredor de GNL 
complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental e na região do Mar Negro para 
servir de fonte flexível de energia e de 
incentivo para uma maior concorrência no 
mercado interno da energia da UE;

Or. ro

Alteração 296
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 
a segurança energética através da 
diversificação da energia e salienta o 
potencial de um corredor de GNL 
complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental para servir de fonte flexível de 
energia e de incentivo para uma maior 
concorrência no mercado interno da 
energia da UE;

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 
a segurança energética através da 
diversificação da energia; e salienta o 
potencial de um corredor de GNL 
complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental para servir de fonte flexível de 
vetor de energia e de incentivo para uma 
maior concorrência no mercado interno da 
energia da UE;

Or. en

Alteração 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian
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Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua apreensão pelos atrasos 
que afetam a conclusão do corredor 
meridional; frisa a necessidade de alcançar 
a segurança energética através da 
diversificação da energia e salienta o 
potencial de um corredor de GNL 
complementar na região do Mediterrâneo 
Oriental para servir de fonte flexível de 
energia e de incentivo para uma maior 
concorrência no mercado interno da 
energia da UE;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 298
Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Recorda que as parcerias 
estratégicas da União com países 
fornecedores e de trânsito, em particular 
países abrangidos pela Política Europeia 
de Vizinhança (PEV), requerem 
ferramentas adequadas, previsibilidade, 
estabilidade e investimento a longo prazo; 
salienta, por isso, que os objetivos da 
União em matéria de clima têm de se 
harmonizar com os projetos de 
investimento em infraestruturas da UE, 
vocacionados para a diversificação das 
rotas de abastecimento e para o reforço da 
segurança energética da União, tais como 
Nabucco.
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Or. en

Alteração 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel 
principal no financiamento de 
investimentos na infraestrutura de 
energia, embora reconhecendo que 
alguns projetos podem necessitar de apoio 
público limitado para impulsionar o 
financiamento privado; salienta que 
qualquer contribuição de fundos públicos 
deve basear-se em critérios claros e 
transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

Suprimido

Or. en

Alteração 300
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel 
principal no financiamento de
investimentos na infraestrutura de energia, 
embora reconhecendo que alguns projetos 
podem necessitar de apoio público
limitado para impulsionar o financiamento 
privado; salienta que qualquer contribuição 
de fundos públicos deve basear-se em 
critérios claros e transparentes, não deve 

16. Recorda que a principal 
responsabilidade para o financiamento da
infraestrutura de energia cabe aos 
operadores de mercado; reconhece que, 
no caso de os projetos de interesse 
europeu não poderem ser realizados pelos 
operadores de mercado, poderá ser 
solicitado apoio europeu limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
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distorcer a concorrência e deve ter em 
conta os interesses dos consumidores;

fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

Or. nl

Alteração 301
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em 
critérios claros e transparentes, não deve 
distorcer a concorrência e deve ter em 
conta os interesses dos consumidores;

16. Recorda que, em conformidade com o 
pacote do mercado interno, os mercados 
têm de continuar a desempenhar o papel 
principal no financiamento de 
investimentos na infraestrutura de energia; 
reconhece que certos projetos que se 
justifiquem de um ponto de vista da 
segurança de abastecimento, 
solidariedade e sustentabilidade, mas não 
consigam angariar financiamento 
suficiente no mercado, podem necessitar 
de financiamento público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que esses projetos serão 
selecionados com base em critérios claros 
e transparentes, evitando distorcer a 
concorrência e tendo em conta os 
interesses dos consumidores;

Or. en

Alteração 302
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 16
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Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que existem projetos que 
necessitam de apoio público, na medida 
em que são de grande importância para a 
transformação do panorama energético 
da UE; além disso, este apoio pode 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

Or. en

Alteração 303
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em 
critérios claros e transparentes, não deve 
distorcer a concorrência e deve ter em 
conta os interesses dos consumidores;

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos se 
justificam de um ponto de vista da 
segurança de abastecimento, 
solidariedade e sustentabilidade, mas não 
conseguem angariar financiamento 
suficiente no mercado e podem necessitar 
de apoio público limitado para impulsionar 
o financiamento privado; salienta que, em 
relação a esses projetos, qualquer 
contribuição de fundos públicos deve ser 
selecionada com base em critérios claros e 
transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
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interesses dos consumidores;

Or. en

Alteração 304
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos
necessitam de apoio público para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

Or. pl

Alteração 305
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
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fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência, deve estar inteiramente em 
conformidade com a legislação da UE e 
os seus objetivos a longo prazo nos 
domínios da energia e das alterações 
climáticas e deve ter em conta os interesses 
dos consumidores;

Or. en

Alteração 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

16. Recorda que os mercados têm de 
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência, deve ter em conta os 
interesses dos consumidores e deve estar 
inteiramente em conformidade com a 
legislação da UE e os seus objetivos a 
longo prazo nos domínios da energia e 
das alterações climáticas;

Or. en

Alteração 307
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 16
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Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os mercados têm de
continuar a desempenhar o papel principal 
no financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos podem 
necessitar de apoio público limitado para 
impulsionar o financiamento privado; 
salienta que qualquer contribuição de 
fundos públicos deve basear-se em critérios 
claros e transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

16. Recorda que o investimento 
regulamentado irá continuar a 
desempenhar o papel principal no 
financiamento de investimentos na 
infraestrutura de energia, embora 
reconhecendo que alguns projetos 
inovadores e importantes a nível 
estratégico podem necessitar de apoio 
público limitado para impulsionar o 
financiamento privado; salienta que 
qualquer contribuição de fundos públicos 
deve basear-se em critérios claros e 
transparentes, não deve distorcer a 
concorrência e deve ter em conta os 
interesses dos consumidores;

Or. en

Alteração 308
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Realça que a maioria dos cenários 
do Roteiro para a Energia será inviável
sem o desenvolvimento de redes locais 
inteligentes de distribuição de eletricidade 
e de gás; considera que, além de projetos 
transfronteiras, a União deve adotar 
medidas de apoio à criação ou renovação 
de redes locais, nomeadamente no que se 
refere ao acesso por parte de 
consumidores protegidos;

Or. en

Alteração 309
Romana Jordan
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Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Está convicto de que, embora se 
tenha registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC 
é cada vez mais importante para a 
energia; destaca, neste contexto, o papel 
dos sistemas de contagem em tempo real 
no fornecimento aos consumidores de 
dados relativos ao consumo de energia 
das famílias e empresas;
(Transferido do n.º 32)

Or. sl

Alteração 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Salienta a importância do 
Mecanismo Interligar a Europa, com uma 
quantia considerável reservada para a 
transformação e maior desenvolvimento 
da infraestrutura de energia na UE; 
realça a importância de identificar e 
apoiar projetos essenciais sustentáveis em 
grande e em pequena escala;

Or. en
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Alteração 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Realça o papel de uma abordagem de 
balcão único como complemento dos 
objetivos de simplificação da UE para 
eliminar a burocracia, o que permitirá 
acelerar os procedimentos de autorizações 
e licenças e reduzir o ónus administrativo 
que recai sobre as empresas que solicitam 
autorização para o desenvolvimento de 
infraestruturas energéticas, garantindo 
simultaneamente o respeito pelas 
disposições regulamentares aplicáveis; 
exorta os Estados-Membros a reverem os 
seus procedimentos a este respeito;

17. Realça o papel de uma abordagem de 
balcão único como complemento dos 
objetivos de simplificação da UE para 
eliminar a burocracia, o que permitirá 
acelerar os procedimentos de autorizações 
e licenças e reduzir o ónus administrativo 
que recai sobre as empresas que solicitam 
autorização para o desenvolvimento de 
infraestruturas energéticas, garantindo 
simultaneamente o devido respeito pelas 
disposições regulamentares aplicáveis; 
exorta os Estados-Membros a reverem os 
seus procedimentos a este respeito;

Or. en

Alteração 312
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada 
nos domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

Suprimido

(Passa a ser o n.º 33-A)

Or. sl

Alteração 313
Sabine Wils, Marisa Matias
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada 
nos domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

Suprimido

Or. en

Alteração 314
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada, 
bem como a próxima geração de cientistas 
e inovadores, nos domínios da segurança 
energética, da proteção e da gestão de 
resíduos; a este respeito, relembra o papel 
importante desempenhado pelo programa 
Horizonte 2020 e pelo Instituto Europeu 
de Inovação e Tecnologia na 
aproximação entre educação, 
investigação e execução no setor 
energético;

Or. en

Alteração 315
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a reforçarem a 
capacidade de ensino a fim de garantir 
que estão disponíveis mão de obra 
especializada e peritos suficientes para 
descarbonizar o sistema energético da 
Europa;

Or. en

Alteração 316
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem, 
incentivarem e desenvolverem
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

Or. fr

Alteração 317
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
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desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção, da eficiência energética e da 
gestão de resíduos;

Or. ro

Alteração 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção, da eficiência e da gestão de 
resíduos;

Or. en

Alteração 319
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;

18. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada nos 
domínios da segurança energética, da 
proteção, da eficiência e da gestão de 
resíduos;

Or. en
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Alteração 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera que serão necessários 
todos os tipos de tecnologia hipocarbónica 
para atingir o objetivo ambicioso de 
descarbonizar o sistema energético da UE 
em geral e o setor da eletricidade em 
particular. Permanecerá incerto que 
tecnologias serão comprovadas do ponto 
de vista técnico e comercial no prazo 
exigido. Tem de ser assegurada 
flexibilidade, por forma a permitir a 
adaptação às alterações tecnológicas e 
socioeconómicas que surjam; 

Or. en

Alteração 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera que serão necessários 
todos os tipos de tecnologias que reduzam 
as emissões de CO2, a fim de se atingir o 
objetivo ambicioso de descarbonizar, 
nomeadamente, o setor energético da UE; 
continuará incerto que tecnologias serão 
comprovadas do ponto de vista técnico e 
comercial no prazo exigido e, por 
conseguinte, tem de ser assegurada 
flexibilidade, por forma a permitir a 
adaptação às alterações tecnológicas e 
socioeconómicas que surjam;

Or. en
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Alteração 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Salienta que tem de ser dada mais 
atenção à gestão do ponto de vista da 
procura; realça que este tipo de gestão, 
numa escala industrial ou de consumo, 
constitui uma ferramenta poderosa para 
se atingir um sistema energético baseado 
nas energias renováveis, na medida em 
que equilibra os picos de procura ou de 
oferta e, por conseguinte, reduz a 
quantidade de armazenamento e de 
abastecimento de reserva necessários;

Or. en

Alteração 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Exorta a Comissão a resolver com 
urgência a insegurança regulamentar que 
se coloca aos investidores institucionais 
na interpretação do terceiro pacote, 
quando agirem na qualidade de 
investidores passivos na capacidade de 
transporte e de geração;

Or. en

Alteração 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Insta a Comissão a resolver com 
urgência a questão da falta de incentivos 
para investimentos em redes inteligentes 
por parte dos ORD e dos ORT no domínio 
das TIC e outras tecnologias inovadoras 
que propiciam uma melhor e maior 
utilização da rede existente;

Or. en

Alteração 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
Título intercalar 5

Proposta de resolução Alteração

O papel de fontes de energia concretas O papel de tecnologias relacionadas com 
combustíveis fósseis e outras conexas

Or. en

Alteração 326
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo) (após o título intercalar «O papel de fontes de energia concretas»)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Sublinha o facto de a energia 
nuclear constituir um elemento a sair do 
cabaz energético. Enquanto continuarem 
a existir centrais nucleares, devem ser 
garantidos os mais elevados padrões 
europeus de segurança, os testes de 
resistência devem ser aplicados em todos 
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os Estados-Membros da União e, de 
acordo com os mesmos, devem ser 
retiradas da rede centrais nucleares;

Or. de

Alteração 327
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural 
desempenha um papel vital na transição 
para um aprovisionamento energético 
sustentável, enquanto substituto rápido e 
eficiente em termos de custos do carvão e 
enquanto reserva flexível de várias fontes 
de energia renováveis; 

Or. nl

Alteração 328
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes,
permitindo, assim, uma redução das
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético; dado o baixo teor de 
carbono do gás natural, através da sua 
utilização para a produção de eletricidade 
e de calor podem ser reduzidas as
emissões de gases com efeito de estufa;
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Or. de

Alteração 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural poderá 
desempenhar um papel a curto prazo na 
transformação do sistema energético, dado 
representar uma forma rápida, temporária
e eficiente em termos de custos de reduzir 
a dependência de outros combustíveis 
fósseis mais poluentes, permitindo, assim, 
reduzir sensivelmente as emissões de 
gases com efeito de estufa a curto prazo; 
no entanto, adverte contra quaisquer 
investimentos que possam conduzir a um 
bloqueamento da dependência de 
qualquer combustível fóssil, incluindo 
gás, e dificultar a passagem para um 
sistema energético verdadeiramente 
sustentável;

Or. en

Alteração 330
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural poderá 
desempenhar um papel a médio prazo na 
transformação do sistema energético, dado 
representar uma forma rápida, temporária
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custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das
emissões de gases com efeito de estufa;

e eficiente em termos de custos de reduzir 
a dependência de outros combustíveis 
fósseis mais poluentes, o que poderia 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa; no entanto, adverte contra 
quaisquer investimentos que possam 
conduzir a uma dependência bloqueada 
de qualquer combustível fóssil, incluindo 
gás, e dificultar a passagem para um 
sistema energético verdadeiramente 
sustentável;

Or. en

Alteração 331
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural 
desempenhará um papel importante na 
transformação para um sistema energético 
sustentável baseado nas energias 
renováveis, dado representar uma forma de 
curto a médio prazo relativamente rápida 
e eficiente em termos de custos de reduzir 
a dependência de outros combustíveis 
fósseis mais poluentes que produzem
emissões mais elevadas de gases com 
efeito de estufa;

Or. en

Alteração 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Reconhece que o gás natural 
convencional desempenhará um papel 
enquanto combustível de transição na 
transformação do sistema energético, dado 
representar uma forma rápida e eficiente 
em termos de custos de reduzir a 
dependência de outros combustíveis fósseis 
mais poluentes, o que poderia ajudar a 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa;

Or. en

Alteração 333
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa; 
reconhece que, para alguns 
Estados-Membros, o aumento da 
utilização de gás natural significará um 
aumento da importação deste combustível, 
o que terá um impacto negativo na 
segurança energética.

Or. pl

Alteração 334
Lambert van Nistelrooij
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Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa; 
sublinha, a este respeito, que o quadro 
para a utilização do gás pelo setor 
energético não se afigura favorável e, por 
conseguinte, deverá sofrer melhorias para 
efeitos dos objetivos supramencionados;

Or. nl

Alteração 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa; ao 
reconhecer a importância do gás, realça a 
necessidade de diversificar as rotas de 
abastecimento de gás para a União 
Europeia;

Or. en
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Alteração 336
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento crítico na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa;

19. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento essencial na transformação do 
sistema energético, dado representar uma 
forma rápida e eficiente em termos de 
custos de reduzir a dependência de outros 
combustíveis fósseis mais poluentes, 
permitindo, assim, uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa;

Or. fr

Justificação

Ver a redação utilizada na comunicação da Comissão «c) O gás desempenha um papel 
fundamental na transição».

Alteração 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Concorda com o ponto de vista da 
Comissão de que o gás natural será um 
elemento essencial na transformação do 
sistema energético e contribuirá para uma 
redução gradual das emissões de gases 
com efeito de estufa;

Or. pl
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Alteração 338
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Reconhece que os combustíveis 
fósseis convencionais irão provavelmente 
continuar a fazer parte do sistema 
energético, pelo menos durante a 
transição para um sistema hipocarbónico;

Or. en

Alteração 339
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do 
gás, quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

Suprimido

Or. en

Alteração 340
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do 
gás, quer na transição para um sistema 

20. No entanto, considera que deve ser 
estudada a possibilidade de o gás 
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hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

desempenhar um papel mais 
determinante, nomeadamente quando as 
tecnologias de captação e armazenamento 
do carbono se tornarem suficientemente 
disponíveis; defende que o objetivo da 
redução das emissões de gases com efeito 
estufa, em conjunto com a reflexão sobre 
esta matéria, deve ser fundamental e 
orientar prioritariamente as escolhas em 
matéria de energia; reconhece o papel 
fundamental do gás, quer na transição para 
um sistema hipocarbónico quer como uma 
reserva flexível, bem como na capacidade 
de compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente
de fontes renováveis são variáveis;

Or. fr

Alteração 341
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do 
gás, quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

20. Reconhece o papel central das 
energias renováveis, quer na transição para 
um sistema sustentável quer como opções 
de reserva flexível num futuro sistema 
energético europeu com uma quota maior 
de energias renováveis variáveis, 
incluindo uma maior interligação e 
armazenamento;

Or. en

Alteração 342
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do 
gás, quer na transição para um sistema
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

20. Reconhece o papel do gás natural e do 
biogás na transição para uma economia 
energética quase inteiramente renovável e
como uma opção de reserva flexível, na 
medida em que pode contribuir para a 
capacidade de compensação;

Or. en

Alteração 343
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

20. Reconhece o papel fundamental do gás
no período de transição para um sistema 
baseado nas energias renováveis e como 
uma reserva flexível de curto a médio 
prazo, visto que pode apoiar a capacidade 
de compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

Or. en

Alteração 344
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
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compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis; 
Reconhece que os combustíveis fósseis 
convencionais irão provavelmente 
continuar a fazer parte do sistema 
energético, pelo menos durante a 
transição para um sistema hipocarbónico;

Or. en

Alteração 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível para fornecer capacidade de 
compensação que possa contribuir para a
adaptação aos aprovisionamentos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
intermitentes;

Or. en

Alteração 346
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 

20. Reconhece o papel fundamental do gás 
enquanto combustível flexível e 
relativamente barato, quer na transição 
para um sistema hipocarbónico quer como 
uma reserva flexível, bem como na 
capacidade de compensação, na medida em 
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de fontes renováveis são variáveis; que os aprovisionamentos de energia 
proveniente de fontes renováveis são 
variáveis;

Or. nl

Alteração 347
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, juntamente com tecnologias de 
armazenamento de energia e de resposta à 
procura, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

Or. en

Alteração 348
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

20. Reconhece o papel fundamental do gás, 
quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis intermitentes são 
variáveis;

Or. en



AM\913608PT.doc 61/158 PE496.501v01-00

PT

Alteração 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece o papel fundamental do 
gás, quer na transição para um sistema 
hipocarbónico quer como uma reserva 
flexível, bem como na capacidade de 
compensação, na medida em que os 
aprovisionamentos de energia proveniente 
de fontes renováveis são variáveis;

20. Reconhece o papel do gás, quer na 
transição para um sistema hipocarbónico 
quer como uma reserva flexível, bem como 
na capacidade de compensação, na medida 
em que os aprovisionamentos de energia 
proveniente de fontes renováveis são 
variáveis;

Or. en

Alteração 350
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a 
desempenhar no futuro cabaz energético 
da UE, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em 
consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

Suprimido

Or. en

Alteração 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen
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Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. Insta a Comissão a apresentar um 
quadro regulamentar relativo a gás não 
convencional, baseado nas suas recentes 
avaliações e tomando em consideração 
todos os aspetos ambientais, económicos, 
sociais e de saúde, bem como cálculos 
sobre custos ao longo de todo o ciclo de 
vida, efeitos de bloqueamento, uso dos 
solos e riscos de fratura próximo de 
instalações críticas; salienta que, a fim de 
determinar o papel que o gás não 
convencional pode desempenhar no futuro 
cabaz energético da UE, a Comissão e os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração os resultados das avaliações
em matéria de gás não convencional 
aquando da formulação do futuro cenário
de perspetivas energéticas;

Or. en

Alteração 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a
desempenhar no futuro cabaz energético 
da UE, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em 
consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. Reconhece os significativos riscos 
ambientais e para a saúde do gás não 
convencional e insta os Estados-Membros 
a instituírem uma moratória sobre todas 
as atividades conexas até ao momento em 
que a Comissão e os Estados-Membros 
tiverem efetuado avaliações científicas 
completas aos impactos em matéria de gás 
não convencional. Qualquer decisão sobre 
o levantamento de uma moratória 
nacional tem de ter em consideração estas 
avaliações científicas;
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Or. en

Alteração 353
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria 
de gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. É de opinião que o gás não 
convencional pode ter um papel a 
desempenhar no futuro cabaz energético da 
UE, desde que seja submetido a uma 
avaliação minuciosa dos seus potenciais 
benefícios e riscos; salienta que qualquer 
apoio a fontes de gás não convencional 
deve ter em consideração questões 
jurídicas, a avaliação do ciclo de vida, o 
impacto ambiental e a viabilidade 
económica;

Or. en

Alteração 354
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas; antes de se 
implementar a extração de recursos de 
gás não convencional deve, no entanto, 
ser levada a cabo uma avaliação 
exaustiva dos riscos e dos impactos, a fim 
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de analisar plenamente os efeitos no 
ambiente e esclarecer todas as questões 
que a este respeito se mantenham ainda 
em aberto;

Or. de

Alteração 355
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas; sublinha, neste 
contexto, que o desenvolvimento de 
técnicas de perfuração ainda está em 
curso e que a investigação e o 
desenvolvimento suplementares poderão 
conduzir a práticas mais limpas e 
melhores;

Or. nl

Alteração 356
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 

21. É de opinião que o gás não 
convencional pode ter um papel a 
desempenhar no futuro cabaz energético da 
UE, e insta a Comissão e os 
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em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

Estados-Membros a terem em consideração 
a evolução em matéria de gás não 
convencional aquando da formulação de 
futuros cenários de perspetivas energéticas, 
incluindo o impacto que a sua extração 
pode ter no ambiente e na saúde pública;

Or. ro

Alteração 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, que 
uma avaliação e ajuste do quadro para a 
política energética pode revelar-se 
adequado para assegurar uma produção 
sustentável e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em consideração 
a evolução em matéria de gás não 
convencional aquando da formulação de 
futuros cenários de perspetivas energéticas;

Or. en

Alteração 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 

21. É de opinião que o gás não 
convencional poderá ter um papel muito 
limitado a desempenhar no futuro cabaz 
energético da UE, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em consideração 
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gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

a evolução e os aspetos ambientais em 
matéria de gás não convencional aquando 
da formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

Or. en

Alteração 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. É de opinião que o gás natural de 
fontes não convencionais tem um papel a 
desempenhar no futuro cabaz energético da 
UE, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em consideração 
a evolução em matéria de gás não 
convencional aquando da formulação de 
futuros cenários de perspetivas energéticas;

Or. en

Alteração 360
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel importante a 
desempenhar no futuro cabaz energético da 
UE, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em consideração 
a evolução em matéria de gás não 
convencional aquando da formulação de 
futuros cenários de perspetivas energéticas;

Or. pl
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Alteração 361
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um papel a desempenhar 
no futuro cabaz energético da UE, e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a terem 
em consideração a evolução em matéria de 
gás não convencional aquando da 
formulação de futuros cenários de 
perspetivas energéticas;

21. É de opinião que o gás não 
convencional tem um importante papel a 
desempenhar no futuro cabaz energético da 
UE, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em consideração 
a evolução em matéria de gás não 
convencional aquando da formulação de 
futuros cenários de perspetivas energéticas;

Or. de

Alteração 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Concorda com a Comissão de que a 
energia nuclear continuará a constituir 
um contributo importante, na medida em 
que alguns Estados-Membros continuam 
a considerá-la uma fonte segura, fiável e 
a preços acessíveis de geração de 
eletricidade hipocarbónica; reconhece 
que a análise do cenário mostra que a 
energia nuclear pode contribuir para 
reduzir os custos do sistema e os preços da 
eletricidade;

Or. en
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Alteração 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Concorda com a Comissão em que 
a energia nuclear continuará a fazer 
parte do cabaz energético da UE, na 
medida em que continua a ser uma fonte 
fundamental de geração de eletricidade 
hipocarbónica e, de acordo com a análise 
do cenário, pode contribuir para reduzir 
os custos do sistema e os preços da 
eletricidade;

Or. en

Alteração 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Concorda com a Comissão em que 
a energia nuclear, utilizada pela maioria 
dos Estados-Membros, contribui para a 
geração segura, fiável e competitiva de 
eletricidade e reduz os custos do sistema e 
os preços da eletricidade, conforme 
refletido na análise do cenário;

Or. en

Alteração 365
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)



AM\913608PT.doc 69/158 PE496.501v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

21-A. Sublinha a enorme importância, 
também em termos de futuro, da energia 
nuclear como uma das principais fontes 
de produção de eletricidade, 
designadamente no que diz respeito à 
prossecução dos objetivos da UE em 
matéria de descarbonização;

Or. de

Alteração 366
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Nota que, no futuro, também a 
lenhite terá o seu lugar no âmbito da 
diversificação do cabaz energético; 
salienta que, mesmo no quadro dos atuais 
objetivos climáticos da UE, a exploração 
da lenhite é competitiva, sobretudo graças 
à vantagem de ter custos de extração 
relativamente baixos;

Or. de

Alteração 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo 
a 2050 e à descarbonização; salienta que 
a CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 

Suprimido
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relevância no cabaz energético; realça 
que a CAC é também uma importante 
opção de redução das emissões de 
carbono de várias indústrias pesadas e, 
combinada com a biomassa, pode dar 
lugar a valores de carbono negativos;

Or. en

Alteração 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo 
a 2050 e à descarbonização; salienta que 
a CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça 
que a CAC é também uma importante 
opção de redução das emissões de 
carbono de várias indústrias pesadas e, 
combinada com a biomassa, pode dar 
lugar a valores de carbono negativos;

Suprimido

Or. en

Alteração 369
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo 
a 2050 e à descarbonização; salienta que 
a CAC deve estar concluída até 2030 se os 

22. Devido à escassez de recursos, à falta 
de capacidade de armazenamento, a 
problemas não resolvidos, tais como os 
preços de custo elevados, à sua 
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combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça 
que a CAC é também uma importante 
opção de redução das emissões de 
carbono de várias indústrias pesadas e, 
combinada com a biomassa, pode dar 
lugar a valores de carbono negativos;

penalização energética (até 40 por cento 
da energia produzida por uma central 
elétrica) e aos riscos ambientais, a 
captação e armazenamento de carbono 
(CAC) não é uma opção, caso a UE 
pretenda criar rapidamente uma 
economia de energias renováveis e de 
eficiência energética em conformidade 
com os objetivos da UE em matéria de 
clima;

Or. en

Alteração 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é também uma importante opção de 
redução das emissões de carbono de várias 
indústrias pesadas e, combinada com a 
biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos;

22. Observa que a captação e 
armazenamento de carbono (CAC) pode 
desempenhar um papel rumo a 2050 e à 
descarbonização; no entanto, preocupa-se 
com problemas não resolvidos, tais como 
atrasos não especificados no 
desenvolvimento, preços de custo elevados 
e riscos ambientais salienta que a CAC 
provavelmente não estará pronta para 
implantação comercial antes de 2030 e, 
por conseguinte, recomenda prudência na 
contabilização de reduções de CO2 
atribuídas à CAC nos cenários; realça que 
a CAC poderá ser uma importante opção 
de redução das emissões de carbono de 
várias indústrias pesadas e, combinada com 
a biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos;

Or. en

Alteração 371
Herbert Reul
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Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é também uma importante opção
de redução das emissões de carbono de 
várias indústrias pesadas e, combinada
com a biomassa, pode dar lugar a valores 
de carbono negativos;

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC está atualmente ainda numa fase de 
investigação e desenvolvimento; observa 
que a CAC e outras tecnologias 
alternativas representam, para o futuro, 
importantes opções de redução das 
emissões de carbono de várias indústrias 
pesadas e, combinadas com a biomassa, 
podem dar lugar a valores de carbono 
negativos;

Or. de

Alteração 372
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é também uma importante opção de 
redução das emissões de carbono de várias
indústrias pesadas e, combinada com a 
biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos;

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo à 
descarbonização até 2050; salienta que a 
CAC tem de estar concluída e ser 
economicamente viável até 2030 se os 
combustíveis fósseis se mantiverem no 
cabaz energético; realça que a CAC é 
também uma importante opção de redução 
das emissões de carbono de várias
indústrias de elevada intensidade 
energética, tais como refinação de 
petróleo, fundição de alumínio e 
produção de cimento;

Or. en
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Alteração 373
Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é também uma importante opção de 
redução das emissões de carbono de várias 
indústrias pesadas e, combinada com a 
biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos;

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC tem de ser utilizada à escala 
comercial até 2020, para estar concluída 
até 2030 e para que os combustíveis 
fósseis mantenham a sua relevância no 
cabaz energético; realça que a CAC é 
também uma importante opção de redução 
das emissões de carbono de várias 
indústrias pesadas e, combinada com a 
biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos;

Or. de

Alteração 374
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é também uma importante opção de 
redução das emissões de carbono de várias 
indústrias pesadas e, combinada com a 
biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos;

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é também uma importante opção de 
redução das emissões de carbono de várias 
indústrias pesadas e, combinada com a 
biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos; observa que o 
desenvolvimento da tecnologia em causa 
deve obrigatoriamente estar associado ao 
desenvolvimento dos métodos industriais 
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de utilização de CO2, mas não se deve 
limitar apenas à CAC, no que diz respeito 
a manter o papel importante dos 
combustíveis fósseis na combinação 
energética da UE, devendo ser 
desenvolvidos todos os esforços a fim de 
acelerar o desenvolvimento de um leque 
de tecnologias de carvão limpo;

Or. pl

Alteração 375
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é também uma importante opção de 
redução das emissões de carbono de várias 
indústrias pesadas e, combinada com a 
biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos;

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC, desenvolvida de uma forma 
economicamente eficiente, segura e 
sustentável, deve estar concluída até 2030 
se os combustíveis fósseis mantiverem a 
sua relevância no cabaz energético; realça 
que a CAC é também uma importante 
opção de redução das emissões de carbono 
de várias indústrias pesadas e, combinada 
com a biomassa, pode dar lugar a valores 
de carbono negativos;

Or. en

Justificação

A captação e o armazenamento de carbono têm de ser desenvolvidos e aplicados não a 
qualquer custo, mas de forma a serem seguros, economicamente eficientes (incluindo a 
utilização de fontes de financiamento privadas) e sustentáveis.

Alteração 376
Christian Ehler
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Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância da captação e 
armazenamento de carbono (CAC) rumo a 
2050 e à descarbonização; salienta que a 
CAC deve estar concluída até 2030 se os 
combustíveis fósseis mantiverem a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é também uma importante opção 
de redução das emissões de carbono de 
várias indústrias pesadas e, combinada com 
a biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos;

22. Sublinha a grande importância da 
captação e armazenamento de carbono 
(CAC) rumo a 2050 e à descarbonização; 
salienta que a CAC deve estar concluída
até 2030 na medida em que os 
combustíveis fósseis irão manter a sua 
relevância no cabaz energético; realça que 
a CAC é uma opção muito importante de 
redução das emissões de carbono de várias 
indústrias pesadas e, combinada com a 
biomassa, pode dar lugar a valores de 
carbono negativos; 

Or. en

Alteração 377
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Sublinha a importância da 
intervenção política, do financiamento 
público e de um preço adequado do 
carbono, por forma a demonstrar e a 
assegurar a rápida implantação da 
tecnologia CAC na Europa a partir de 
2020; sublinha a importância do 
programa de demonstração da UE para a 
criação de aceitação e apoio públicos da 
CAC enquanto tecnologia importante 
para reduzir as emissões de GEE;

Or. en

Alteração 378
Christian Ehler
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Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Observa que o percurso para baixas 
emissões de carbono requer a construção
de centrais elétricas modernas e eficientes 
e a modernização de centrais antigas na 
perspetiva da implantação da CAC e que 
são necessárias centrais elétricas flexíveis 
alimentadas a combustíveis fósseis para 
assegurar a segurança e estabilidade da 
rede, à medida que cresce a produção a 
partir de fontes de energia renováveis 
intermitentes e imprevisíveis;

Or. en

Alteração 379
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Observa que, enquanto se mantiver 
a procura por produtos baseados em 
petróleo em bruto, é importante manter 
uma presença europeia na indústria da 
refinação; não só para os setores 
envolvidos na refinação ou baseados em 
produtos refinados, mas também para 
preservar o emprego nesses setores e 
devido a aspetos de caráter ambiental;

Or. en

Alteração 380
Vicky Ford, Giles Chichester
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Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Manifesta a sua preocupação 
relativamente ao desenvolvimento e 
implantação lentos das tecnologias CAC, 
à luz do previsível aumento da utilização 
do carvão como fonte de energia;

Or. en

Alteração 381
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-B. Insta a Comissão a permitir e a 
promover a partilha de conhecimento e a 
colaboração dentro da UE e a nível 
internacional, a fim de assegurar que a 
melhor rentabilidade da engenharia é 
captada à escala nos projetos de 
demonstração da CAC; insta a Comissão 
a apoiar o investimento precoce em 
infraestruturas de gasodutos e a 
coordenar o planeamento transfronteiras,
a fim de assegurar o acesso a sumidouros 
de CO2 a partir de 2020, e a realizar 
investigação para caracterizar os 
reservatórios de armazenamento na 
Europa; exorta a Comissão a trabalhar 
ativamente com os Estados-Membros e a 
indústria para comunicar os benefícios e 
a segurança da CAC, a fim de construir a 
confiança do público na tecnologia;

Or. en
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Alteração 382
Christian Ehler

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-B. Observa que a indústria química 
europeia depende, em termos de matérias-
primas, de fontes externas de petróleo ou 
gás natural e tem interesse em explorar 
alternativas, tais como carvão e lenhite, 
que podem trazer uma maior segurança 
ao aprovisionamento de matérias-primas 
e benefícios ambientais quando 
associadas a tecnologias de 
transformação modernas que combinam 
carvão e químicos com energia 
alternativa, a fim de criar instalações de 
poligeração altamente flexíveis que 
produzam energia e químicos;

Or. en

Alteração 383
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, poderão contribuir para o 
aumento da segurança energética;

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, poderão contribuir para o 
aumento da segurança energética; realça 
ainda a descoberta do Roteiro para a 
Energia de que o petróleo provavelmente 
continuará a fazer parte do cabaz 
energético mesmo em 2050 e servirá de 
combustível principalmente para partes 
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do transporte de passageiros e de 
mercadorias de longa distância;

Or. en

Alteração 384
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, poderão contribuir para o 
aumento da segurança energética;

23. Assinala que uma utilização e 
desenvolvimento ótimos, seguros e 
sustentáveis dos recursos energéticos 
internos e a competitividade das 
infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, poderão contribuir para o 
aumento da segurança energética e, por 
conseguinte, deverão constituir uma 
prioridade aquando da criação da política 
energética da UE;

Or. en

Alteração 385
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, poderão contribuir para o 
aumento da segurança energética;

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, são essenciais para a segurança 
energética da UE e de cada 
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Estado-Membro;

Or. pl

Alteração 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, poderão contribuir para o 
aumento da segurança energética;

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e as infraestruturas 
necessárias ao aprovisionamento estável da 
energia interna ou importada poderão 
contribuir para o aumento da segurança 
energética;

Or. en

Alteração 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, poderão contribuir para o 
aumento da segurança energética;

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos nacionais e regionais e a 
competitividade das infraestruturas 
necessárias ao aprovisionamento estável da 
energia interna ou importada, 
nomeadamente das refinarias, poderão 
contribuir para o aumento da segurança 
energética;

Or. fi
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Alteração 388
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável da energia 
interna ou importada, nomeadamente das 
refinarias, poderão contribuir para o 
aumento da segurança energética;

23. Assinala que uma utilização ótima, 
segura e sustentável dos recursos 
energéticos internos e a competitividade 
das infraestruturas necessárias ao 
aprovisionamento estável de fontes de
energia interna ou importada, 
nomeadamente das refinarias, poderão 
contribuir para o aumento da segurança 
energética;

Or. en

Alteração 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Sublinha a importância de manter 
uma presença industrial europeia na 
refinação interna, garantindo a 
segurança do aprovisionamento e 
estabelecendo normas para a refinação de 
qualidade e para o cumprimento dos 
requisitos ambientais em todo o mundo, 
alimentando os setores a jusante, tais 
como a indústria petroquímica, e 
contribuindo para o crescimento e para a 
criação de empregos na UE; Destaca a 
necessidade de medidas políticas 
adicionais que ajudem a combater o 
«dumping» social e ambiental e as 
condições concorrenciais assimétricas 
neste setor industrial fora da UE;

Or. en
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Alteração 390
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Considera que tem de ser dada 
especial atenção às regiões dos Estados-
Membros nas quais o carvão é atualmente 
a fonte de energia dominante e/ou nas 
quais a produção de carvão e a produção 
elétrica alimentada por carvão são fontes 
de emprego regionais vitais; é de opinião 
que serão necessárias medidas sociais 
adicionais apoiadas pela UE para que os 
cenários do Roteiro para a Energia 2050 
sejam aceites pela população destas 
regiões;

Or. en

Alteração 391
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Salienta que as novas tecnologias 
nucleares poderiam ter grande 
participação na produção de uma energia 
segura, limpa e com baixos custos, 
devendo, neste contexto, ser encorajadas; 
o desenvolvimento destas tecnologias deve 
ser acompanhado da manutenção de 
requisitos elevados em termos de 
segurança das instalações nucleares, 
apoio à investigação e desenvolvimento de 
processos inovadores em matéria de 
gestão dos resíduos;
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Or. fr

Alteração 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Concorda com a Comissão em que 
a energia nuclear continua a 
desempenhar um papel importante no 
aprovisionamento de energia na Europa, 
se mantém uma fonte essencial de 
geração de eletricidade hipocarbónica e 
contribui significativamente para a 
transformação do sistema energético nos 
Estados-Membros que se dedicam a essa 
atividade;

Or. en

Alteração 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. É de opinião que, num contexto de 
energia sustentável e na trajetória para aí 
chegar, não há lugar para fontes de 
energia altamente poluentes ou perigosas, 
especialmente a longo prazo; por 
conseguinte, realça que não serão 
atribuídos fundos da UE para a 
construção de novas centrais nucleares ou 
a carvão;

Or. en
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Alteração 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Sublinha que uma maior eficiência 
energética minimizaria os problemas de 
gestão das redes de distribuição e de 
transporte de energia; por conseguinte, 
salienta que a eficiência energética deve 
ser uma prioridade essencial da 
modernização da infraestrutura de 
energia; 

Or. en

Alteração 395
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a aumentarem 
consideravelmente os montantes afetados 
às medidas de eficiência energética no 
futuro Quadro Financeiro Plurianual;

Or. ro

Alteração 396
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 23-B (novo) (após o título intercalar «Desafios à escala mundial no domínio da 
energia»)
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Proposta de resolução Alteração

23-B. Sublinha a necessidade de definir 
em conjunto a futura política energética 
externa europeia, com o objetivo de 
impedir qualquer comércio que contrarie 
as disposições legais do mercado interno 
energético da UE e de reforçar a posição 
negocial de cada um dos 
Estados-Membros em relação a países
terceiros;

Or. de

Alteração 397
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas, vencer os 
desafios que se colocam no plano 
energético à escala mundial, abordar as 
questões relacionadas com a 
competitividade e a fuga de carbono e 
preservar e promover as mais elevadas 
normas de segurança nuclear, garantindo 
simultaneamente um aprovisionamento 
energético seguro e diversificado;

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada;

Or. en
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Alteração 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas, vencer os desafios 
que se colocam no plano energético à 
escala mundial, abordar as questões 
relacionadas com a competitividade e a 
fuga de carbono e preservar e promover as 
mais elevadas normas de segurança 
nuclear, garantindo simultaneamente um 
aprovisionamento energético seguro e 
diversificado;

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas, vencer os desafios 
que se colocam no plano energético à 
escala mundial, abordar as questões 
relacionadas com a competitividade e a 
fuga de carbono e preservar e promover as 
mais elevadas normas de segurança 
nuclear, garantindo simultaneamente um 
aprovisionamento energético seguro e 
diversificado; recorda que as alterações 
climáticas constituem um desafio a nível 
mundial e, consequentemente, os novos 
compromissos internacionais por parte de 
outros países, principalmente dos 
principais emissores de carbono, devem 
ser consistentes com as políticas da UE 
em matéria de clima, a fim de evitar a 
fuga de carbono e efeitos adversos na 
competitividade europeia;

Or. en

Alteração 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 24
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Proposta de resolução Alteração

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas, vencer os desafios 
que se colocam no plano energético à 
escala mundial, abordar as questões 
relacionadas com a competitividade e a 
fuga de carbono e preservar e promover as 
mais elevadas normas de segurança 
nuclear, garantindo simultaneamente um 
aprovisionamento energético seguro e 
diversificado;

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas e aos desafios 
energéticos à escala mundial, abordar as 
questões relacionadas com a 
competitividade e a fuga de carbono e 
preservar e promover as mais elevadas 
normas de segurança nuclear, garantindo 
simultaneamente um aprovisionamento 
energético seguro e sustentável;

Or. en

Alteração 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas, vencer os desafios 
que se colocam no plano energético à 
escala mundial, abordar as questões 
relacionadas com a competitividade e a 
fuga de carbono e preservar e promover as 

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas, vencer os desafios 
que se colocam no plano energético à 
escala mundial, abordar as questões 
relacionadas com a competitividade e a 
fuga de carbono, garantindo 
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mais elevadas normas de segurança 
nuclear, garantindo simultaneamente um 
aprovisionamento energético seguro e 
diversificado;

simultaneamente um aprovisionamento 
energético seguro e diversificado;

Or. en

Alteração 401
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas, vencer os desafios 
que se colocam no plano energético à 
escala mundial, abordar as questões 
relacionadas com a competitividade e a 
fuga de carbono e preservar e promover as 
mais elevadas normas de segurança 
nuclear, garantindo simultaneamente um 
aprovisionamento energético seguro e 
diversificado;

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial e que uma ação isolada 
da sua parte poderá não trazer todos os 
benefícios esperados, recorda as 
conclusões do Conselho (TTE) de 
novembro de 2011 sobre o reforço da 
dimensão externa da política energética da 
UE, bem como a necessidade de a UE 
encarar as relações estabelecidas a nível 
internacional no domínio da energia de 
forma mais ampla e coordenada, o que lhe 
permitirá fazer face às alterações 
climáticas, vencer os desafios que se 
colocam no plano energético à escala 
mundial, abordar as questões relacionadas 
com a competitividade e a fuga de carbono 
e preservar e promover as mais elevadas 
normas de segurança nuclear, garantindo 
simultaneamente um aprovisionamento 
energético seguro e diversificado;

Or. en

Alteração 402
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 24
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Proposta de resolução Alteração

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial, recorda as conclusões do 
Conselho (TTE) de novembro de 2011 
sobre o reforço da dimensão externa da 
política energética da UE, bem como a 
necessidade de a UE encarar as relações 
estabelecidas a nível internacional no 
domínio da energia de forma mais ampla e 
coordenada, o que lhe permitirá fazer face 
às alterações climáticas, vencer os desafios 
que se colocam no plano energético à 
escala mundial, abordar as questões 
relacionadas com a competitividade e a 
fuga de carbono e preservar e promover as 
mais elevadas normas de segurança 
nuclear, garantindo simultaneamente um 
aprovisionamento energético seguro e 
diversificado;

24. Reconhecendo que a UE se insere num 
contexto mundial e que os objetivos 
estabelecidos não podem ser 
concretizados agindo de forma isolada, 
recorda as conclusões do Conselho (TTE) 
de novembro de 2011 sobre o reforço da 
dimensão externa da política energética da 
UE, bem como a necessidade de a UE 
encarar as relações estabelecidas a nível 
internacional no domínio da energia de 
forma mais ampla e coordenada, o que lhe 
permitirá fazer face às alterações 
climáticas, vencer os desafios que se 
colocam no plano energético à escala 
mundial, abordar as questões relacionadas 
com a competitividade e a fuga de carbono 
e preservar e promover as mais elevadas 
normas de segurança nuclear, garantindo 
simultaneamente um aprovisionamento 
energético seguro e diversificado;

Or. sl

Alteração 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Solicita à Comissão que apresente, 
logo que possível, uma avaliação 
adicional com sugestões de ações 
recomendadas que poderão prevenir o 
risco de uma fuga de carbono provocada 
pela reafetação da produção fora da UE, 
avaliando especialmente cenários 
adicionais no caso de não ocorrer uma 
nova ação mundial, ou caso esta seja 
limitada, relativamente à redução de 
emissões de carbono;
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Or. en

Alteração 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir 
a dependência das importações; salienta, 
por conseguinte, a crescente importância 
da exploração de campos de petróleo e de 
gás no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o 
desenvolvimento de uma política da UE 
relativamente à perfuração de petróleo e 
de gás no mar, incluindo a delimitação de 
zonas económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal 
são signatários;

25. Observa a maior atividade em torno 
da exploração de campos de petróleo e de 
gás no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que a UE deve promover o 
desenvolvimento de um quadro jurídico 
internacional para a proteção da região 
superior do Ártico, tal como aconteceu 
para a Antártida com o Tratado da 
Antártida e o Protocolo relativo à 
Proteção do Ambiente; Para outras partes 
do Ártico inseridas em zonas económicas 
exclusivas de Estados-Membros da UE e 
no Espaço Económico Europeu (EEE), é 
urgente que o regulamento proposto 
relativo à segurança das atividades
offshore de exploração de petróleo e gás 
inclua requisitos em matéria de 
perfuração que assegurem que áreas 
remotas não são expostas a um risco mais 
elevado do que outras áreas e que 
condições extremas do exercício da 
atividade, tais como períodos prolongados 
de escuridão, condições de gelo ou águas 
profundas, são refletidas com exatidão no 
processo de autorização;

Or. en

Alteração 405
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 25
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Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir 
a dependência das importações; salienta, 
por conseguinte, a crescente importância 
da exploração de campos de petróleo e de 
gás no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o 
desenvolvimento de uma política da UE 
relativamente à perfuração de petróleo e 
de gás no mar, incluindo a delimitação de 
zonas económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal 
são signatários;

25. Sublinha a necessidade de criar 
políticas e medidas que assegurem a 
independência energética da UE,
reduzindo simultaneamente as
importações de energia; salienta, por 
conseguinte, a importância de caminhar 
no sentido de uma economia eficiente e 
praticamente baseada em energias 
renováveis que, de acordo com os 
cenários, poderia dividir as nossas 
importações de energia por três até 2050 
(de 75 % para 25 %); adverte contra 
quaisquer investimentos que possam 
conduzir a uma dependência bloqueada 
de quaisquer combustíveis fósseis ou 
nucleares; solicita que seja banida a 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo e no Ártico;

Or. en

Alteração 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações; salienta, por 
conseguinte, a crescente importância da 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o 
desenvolvimento de uma política da UE 
relativamente à perfuração de petróleo e 
de gás no mar, incluindo a delimitação de 
zonas económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações através de 
um aumento da eficiência energética; 
salienta, por conseguinte, a crescente 
importância dos vastos recursos 
energéticos eólicos e marítimos da 
Europa, ao largo, que no futuro 
contribuirão grandemente para a 
satisfação das suas necessidades 
energéticas;
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a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal 
são signatários;

Or. en

Alteração 407
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações; salienta, por 
conseguinte, a crescente importância da
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o 
desenvolvimento de uma política da UE 
relativamente à perfuração de petróleo e de 
gás no mar, incluindo a delimitação de 
zonas económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal 
são signatários;

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações; regista a 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo; salienta que uma 
política da UE relativamente à perfuração 
de petróleo e de gás no mar deve estar em 
conformidade com a Convenção 
UNCLOS; considera que existe uma 
necessidade urgente de criar uma política 
da UE que promova o desenvolvimento de 
um quadro jurídico internacional para a 
proteção da região do Ártico;

Or. en

Alteração 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE, conseguida 
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fontes de energia alternativas e de reduzir 
a dependência das importações; salienta, 
por conseguinte, a crescente importância 
da exploração de campos de petróleo e de 
gás no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o desenvolvimento 
de uma política da UE relativamente à 
perfuração de petróleo e de gás no mar, 
incluindo a delimitação de zonas 
económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal são 
signatários;

principalmente através da promoção de 
poupanças de energia e de energias 
renováveis, que irão, juntamente com 
outras fontes de energia alternativas,
reduzir a dependência das importações;
observa o crescente interesse pela
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o desenvolvimento 
de uma política da UE relativamente à 
perfuração de petróleo e de gás no mar, 
com ênfase nos riscos ambientais e 
incluindo a delimitação de zonas 
económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal são 
signatários;

Or. en

Alteração 409
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações; salienta, por 
conseguinte, a crescente importância da 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o desenvolvimento 
de uma política da UE relativamente à 
perfuração de petróleo e de gás no mar, 
incluindo a delimitação de zonas 
económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal são 

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética e finalmente a 
autossuficiência da UE através de fontes 
de energia alternativas e /ou internas e de 
reduzir a dependência das importações; 
salienta, por conseguinte, a crescente 
importância da exploração de campos de 
petróleo e de gás no Mar Mediterrâneo e 
no Ártico; considera que é urgente o 
desenvolvimento de uma política 
abrangente da UE relativamente à 
perfuração de petróleo e de gás no mar, 
incluindo a delimitação de zonas 
económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
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signatários; a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal são 
signatários;

Or. en

Alteração 410
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações; salienta, por 
conseguinte, a crescente importância da 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o desenvolvimento 
de uma política da UE relativamente à 
perfuração de petróleo e de gás no mar, 
incluindo a delimitação de zonas 
económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal são 
signatários;

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações; salienta, por 
conseguinte, a crescente importância da 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo; considera que é
urgente o desenvolvimento de uma política 
da UE relativamente à perfuração de 
petróleo e de gás no mar, incluindo a 
delimitação de zonas económicas 
exclusivas (ZEE) dos Estados-Membros da 
UE e de países terceiros relevantes em 
conformidade com a Convenção UNCLOS, 
de que todos os Estados-Membros e a UE 
enquanto tal são signatários;

Or. sl

Alteração 411
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 

25. Sublinha a necessidade de assegurar a 
segurança energética da UE através de 
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fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações; salienta, por 
conseguinte, a crescente importância da 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo e no Ártico; 
considera que é urgente o desenvolvimento 
de uma política da UE relativamente à 
perfuração de petróleo e de gás no mar, 
incluindo a delimitação de zonas 
económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal são 
signatários;

fontes de energia alternativas e de reduzir a 
dependência das importações; salienta, por 
conseguinte, a crescente importância da 
exploração de campos de petróleo e de gás 
no Mar Mediterrâneo, no Mar Negro e no 
Ártico; considera que é urgente o 
desenvolvimento de uma política da UE 
relativamente à perfuração de petróleo e de 
gás no mar, incluindo a delimitação de 
zonas económicas exclusivas (ZEE) dos 
Estados-Membros da UE e de países 
terceiros relevantes em conformidade com 
a Convenção UNCLOS, de que todos os 
Estados-Membros e a UE enquanto tal são 
signatários;

Or. ro

Alteração 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta a que se tenha muito cuidado 
quando se ponderar a perfuração de 
petróleo e de gás no Ártico; tendo em 
conta as áreas muito frágeis e 
indispensáveis, especialmente na região 
superior do Ártico, não deve ocorrer 
qualquer perfuração, salvo se análises 
científicas e exaustivas do risco tiverem 
demonstrado que podem ser prevenidos 
todos os tipos de riscos ambientais;

Or. en

Alteração 413
Ivo Belet

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

25-A. Solicita à Comissão que alargue o 
Roteiro para a Energia 2050 por forma a 
incluir os países da Comunidade da 
Energia, na medida em que estes países e 
a UE caminham no sentido de um 
mercado interno integrado para a 
eletricidade e o gás e aplicam o acervo da 
UE em matéria de energia;

Or. en

Alteração 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Salienta que a concessão de direitos de 
licença para perfuração e a delimitação de 
ZEE vão tornar-se uma fonte de atrito com 
países terceiros, e que a UE deve manter 
um elevado perfil político neste contexto; 
sublinha que a energia deve ser utilizada 
como motor da paz, da cooperação e da 
estabilidade;

26. Salienta que a concessão de direitos de 
licença para perfuração e a delimitação de 
ZEE vão tornar-se uma fonte de atrito com 
países terceiros, e que a UE deve procurar 
impedir a discórdia internacional, 
aplicando uma política de proteção 
jurídica do ambiente ao abrigo do direito 
internacional; sublinha que a energia deve 
ser utilizada como motor da integridade 
ambiental do Ártico, da paz, da 
cooperação e da estabilidade;

Or. en

Alteração 415
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 26
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Proposta de resolução Alteração

26. Salienta que a concessão de direitos de 
licença para perfuração e a delimitação de 
ZEE vão tornar-se uma fonte de atrito com 
países terceiros, e que a UE deve manter 
um elevado perfil político neste contexto; 
sublinha que a energia deve ser utilizada 
como motor da paz, da cooperação e da 
estabilidade;

26. Salienta que a concessão de direitos de 
licença para perfuração e a delimitação de 
ZEE vão tornar-se uma fonte de atrito com 
países terceiros, e que a UE deve manter 
um elevado perfil político neste contexto e 
criar um quadro jurídico sólido a fim de 
evitar estes atritos; sublinha que a energia 
deve ser utilizada como motor da paz, da 
cooperação, da segurança energética, do 
crescimento sustentável e da estabilidade;

Or. en

Alteração 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Salienta que a concessão de direitos de 
licença para perfuração e a delimitação de 
ZEE vão tornar-se uma fonte de atrito com 
países terceiros, e que a UE deve manter 
um elevado perfil político neste contexto;
sublinha que a energia deve ser utilizada 
como motor da paz, da cooperação e da 
estabilidade;

26. Salienta que a concessão de direitos de 
licença para perfuração e a delimitação de 
ZEE vão tornar-se uma fonte de atrito com 
países terceiros, sublinha que a energia 
deve ser utilizada como motor da paz, do 
crescimento sustentável, da cooperação e 
da estabilidade;

Or. en

Alteração 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Assinala a importância de uma ampla 27. Assinala a importância de uma ampla 



PE496.501v01-00 98/158 AM\913608PT.doc

PT

cooperação na região Ártica, 
principalmente entre os países da esfera 
euro-atlântica; exorta, por conseguinte, a 
Comissão a apresentar uma avaliação 
holística dos benefícios e dos riscos da 
intervenção da UE na região Ártica;

cooperação na região Ártica, 
principalmente entre os países da esfera 
euro-atlântica; exorta, por conseguinte, a 
Comissão a apresentar uma avaliação 
holística dos benefícios e dos riscos da 
intervenção da UE na região Ártica, 
incluindo a consideração de uma política 
de proteção jurídica do ambiente ao 
abrigo do direito internacional relativa à 
zona inabitada da região do Alto Ártico 
que envolve o Polo Norte, em linha com o 
Protocolo relativo à Proteção do Ambiente 
do Tratado da Antártida, e a promoção de 
uma cooperação científica internacional 
na região Ártica;

Or. en

Alteração 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Assinala a importância de uma ampla 
cooperação na região Ártica, 
principalmente entre os países da esfera 
euro-atlântica; exorta, por conseguinte, a 
Comissão a apresentar uma avaliação 
holística dos benefícios e dos riscos da 
intervenção da UE na região Ártica;

27. Assinala a importância de uma ampla 
cooperação na região Ártica e a 
necessidade de acordar um regime 
especial que tenha em devida 
consideração a sensibilidade ambiental da 
região, principalmente entre os países da 
esfera euro-atlântica; exorta, por 
conseguinte, a Comissão a apresentar uma 
avaliação holística dos benefícios e dos 
riscos da intervenção da UE na região 
Ártica;

Or. en

Alteração 419
Jacek Saryusz-Wolski
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Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Apela a que o Roteiro para a 
Energia UE-Rússia tenha como 
fundamento os princípios de respeito 
mútuo e de reciprocidade, inscritos nas 
regras da Organização Mundial do 
Comércio, do Tratado da Carta da 
Energia e do Terceiro Pacote da Energia; 
apela à Comissão para que aplique e 
execute eficazmente as regras da 
concorrência em relação a todas as 
empresas do setor energético que operam 
no território da União; saúda, a este 
respeito, a recente investigação sobre o 
comportamento anticoncorrencial da 
Gazprom e lamenta o decreto 
politicamente motivado da Federação da 
Rússia, que proíbe as suas empresas 
energéticas de cooperarem com as 
instituições da UE;

Or. en

Alteração 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Exorta a Comissão a estabelecer um
conjunto abrangente de prioridades da 
política energética a curto, médio e a 
longo prazos relativamente aos países 
vizinhos, no sentido de criar um espaço 
jurídico comum com base em princípios e 
normas do mercado interno da energia 
relacionados com o acervo; realça a 
importância de continuar a alargar a 
Comunidade da Energia e de criar 
mecanismos de controlo jurídico para 
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fazer face à deficiente aplicação do 
acervo;

Or. en

Alteração 421
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Salienta que a diversificação 
deveria significar novas fontes de 
petróleo, gás e eletricidade exteriores à 
Rússia para os Estados-Membros 
excessivamente dependentes deste 
fornecedor específico; realça que, embora 
a Rússia seja responsável por apenas 
24 % do gás consumido na UE como um 
todo, esse número ascende de 48 % a 
100 % em 12 dos 27 Estados-Membros, 
pelo que tem um impacto direto na 
segurança energética da União;

Or. en

Alteração 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-B. Recorda à Comissão que a política 
energética da UE tem de ser coerente com 
outras prioridades políticas da União, 
incluindo as suas políticas externa, de 
segurança, de vizinhança, de comércio e 
de desenvolvimento, para garantir a 
eficácia da política energética e, ainda, a 
coerência e a credibilidade da política 



AM\913608PT.doc 101/158 PE496.501v01-00

PT

externa;

Or. en

Alteração 423
Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Sublinha a importância de reforçar a 
cooperação e o diálogo com outros 
parceiros estratégicos em matéria de 
energia; salienta a importância de a UE 
falar a uma só voz em relação a terceiros
em matéria de energia; realça o papel da 
Comissão na coordenação e no apoio às 
ações dos Estados-Membros;

28. Sublinha a importância de reforçar a 
cooperação e o diálogo com outros 
parceiros estratégicos em matéria de 
energia; apela a uma cooperação mais 
estreita entre o Conselho, a Comissão e o 
SEAE, a fim de que possam falar e agir 
em conjunto relativamente a questões 
relacionadas com a política externa em 
matéria de energia e coordenar as ações 
dos Estados-Membros, sublinha a 
necessidade de criação de um gabinete 
para a política energética no âmbito do 
SEAE e de envolvimento de delegações da 
UE na condução, no terreno, de uma
diplomacia em matéria de energia, 
recorda que o Parlamento Europeu deve 
manter-se informado com regularidade 
sobre os desenvolvimentos nesta área;

Or. en

Alteração 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Sublinha a importância de reforçar a 
cooperação e o diálogo com outros 
parceiros estratégicos em matéria de 

28. Sublinha a importância de reforçar a 
cooperação e o diálogo com outros 
parceiros estratégicos em matéria de 
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energia; salienta a importância de a UE 
falar a uma só voz em relação a terceiros 
em matéria de energia; realça o papel da 
Comissão na coordenação e no apoio às 
ações dos Estados-Membros;

energia; considera que a crescente 
influência de economias emergentes nos 
mercados mundiais da energia, bem como 
o crescimento da sua procura de energia, 
tornam essencial que a UE colabore com 
estes parceiros de uma forma abrangente, 
em todas as áreas relacionadas com a 
energia; salienta a importância de a UE 
falar a uma só voz em relação a terceiros 
em matéria de energia; realça o papel da 
Comissão na coordenação e no apoio às 
ações dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 425
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Sublinha a importância de reforçar a 
cooperação e o diálogo com outros 
parceiros estratégicos em matéria de 
energia; salienta a importância de a UE 
falar a uma só voz em relação a terceiros 
em matéria de energia; realça o papel da 
Comissão na coordenação e no apoio às 
ações dos Estados-Membros;

28. Sublinha a importância de reforçar a 
cooperação e o diálogo com outros 
parceiros estratégicos em matéria de 
energia; salienta a importância de os 
Estados-Membros adotarem uma 
abordagem comunitária nas suas relações 
com terceiros em matéria de energia;

Or. nl

Alteração 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Sublinha a importância de reforçar a 
cooperação e o diálogo com outros 

28. Sublinha a importância de reforçar a 
cooperação e o diálogo com outros 
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parceiros estratégicos em matéria de 
energia; salienta a importância de a UE 
falar a uma só voz em relação a terceiros 
em matéria de energia; realça o papel da 
Comissão na coordenação e no apoio às 
ações dos Estados-Membros;

parceiros estratégicos em matéria de 
energia; salienta a importância de a UE 
falar a uma só voz em relação a terceiros 
em matéria de energia; realça o papel da 
Comissão na coordenação e no apoio às 
ações dos Estados-Membros; observa que, 
a longo prazo, a União Europeia tem de 
aumentar a coordenação no que se refere 
a compras de energia a países terceiros;

Or. en

Alteração 427
Niki Tzavela, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Salienta que não haverá cedências 
em matéria de segurança de fontes de 
energia tradicionais (por exemplo 
nuclear) ou novas (por exemplo petróleo 
ou gás não convencionais) e considera
que a UE deve persistir nos seus esforços 
de reforço do quadro de segurança e 
assumir a liderança dos esforços 
internacionais neste domínio;

Or. en

Alteração 428
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 28-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-B. Salienta que, conforme os 
Estados-Membros vão ligando e 
integrando os seus mercados nacionais 
através de investimentos em 
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infraestruturas e da aprovação de 
regulamentação comum, devem ser 
igualmente realizados esforços contínuos 
de colaboração com a Rússia no sentido 
de identificar medidas criativas e 
mutuamente aceitáveis destinadas a 
reduzir as discrepâncias entre os dois 
mercados energéticos;

Or. en

Alteração 429
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Salienta que, na medida em que o 
aprovisionamento de energia está a 
transitar para países em desenvolvimento, 
a UE deve encetar um diálogo e 
cooperação intensivos com os países 
BRIC relativamente a eficiência 
energética, fontes de energia renováveis, 
carvão limpo, CAC, redes inteligentes, 
investigação no domínio da fusão e 
segurança nuclear; a UE deve 
desenvolver igualmente uma política clara 
em matéria de colaboração a nível de 
investigação e inovação no setor 
energético com estes países;

Or. en

Alteração 430
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 29
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Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na 
competitividade das indústrias de elevada 
intensidade energética; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

29. Reconhece que o RCLE poderá ser um 
instrumento eficaz de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa; 
nesse contexto, insta a Comissão a 
apresentar sem demora medidas 
estruturais para reforçar o RCLE e a 
reiterar o seu apelo de retirada de, pelo 
menos, 1,4 mil milhões de licenças de 
RCLE, de forma a manter os incentivos 
ao investimento em medidas de eficiência 
energética e energias renováveis; é de 
opinião que depender apenas do RCLE 
para transformar o nosso sistema 
energético iria exigir um preço elevado 
para o carbono, o que poderia aumentar o 
risco de fuga de carbono; considera, por 
conseguinte, que são necessárias medidas 
suplementares para apoiar a eficiência 
energética e as energias renováveis;

Or. en

Alteração 431
Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na 
competitividade das indústrias de elevada 
intensidade energética; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 

29. Reconhece que o RCLE é o 
instrumento fundamental – embora não o 
único – de redução das emissões industriais 
e de promoção do investimento em 
tecnologias hipocarbónicas; observa que é 
urgente melhorar mais o RCLE; saúda, a 
este respeito, a proposta da Comissão 
relativa à revisão do perfil de leilão como 
uma primeira etapa; recomenda a 
realização de reformas estruturais para 
resolver permanentemente o problema de 
excesso de oferta; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
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inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

Or. en

Alteração 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

29. Reconhece que o RCLE é atualmente o 
principal – embora não o único –
instrumento de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e de promoção 
do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é urgente
melhorar mais o RCLE, por forma a
estabilizar o preço do carbono e a enviar 
os sinais corretos aos investidores em 
tecnologias hipocarbónicas; observa que 
são necessárias com urgência reformas 
estruturais do RCLE, por forma a resolver 
o problema do excesso de oferta de 
licenças; observa que as alterações ao 
RCLE exigem uma avaliação abrangente
do impacto nos investimentos 
hipocarbónicos, no preço da eletricidade e 
na competitividade das indústrias da UE; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
facilitarem o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inovadoras por parte das 
indústrias europeias;

Or. en

Alteração 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de resolução
N.º 29
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Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que qualquer 
nova melhoria ou alteração ao RCLE tem 
de abordar o regime pós-2020 e exigiria
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão, no contexto 
de uma maior abertura dos mercados 
internos de eletricidade da UE – sem 
comprometer os atuais objetivos do RCLE 
– a investigar igualmente novas conceções 
de mercados de eletricidade, por forma a 
prevenir preços de mercado 
inaceitavelmente elevados provocados por 
um aumento do preço do carbono; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
facilitarem o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inovadoras por parte das 
indústrias europeias;

Or. en

Alteração 434
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 

29. Reconhece que o bom funcionamento 
do RCLE pode proporcionar incentivos ao 
investimento nas energias renováveis; 
observa que é necessário melhorar mais, a 
nível estrutural, o ETS; observa que as
alterações no RCLE exigiriam uma 
avaliação minuciosa do impacto nos preços 
da eletricidade e na competitividade das 
indústrias de elevada intensidade 
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das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem e a 
incentivarem o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas inovadoras por parte 
das indústrias europeias;

Or. nl

Alteração 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na 
competitividade das indústrias de elevada 
intensidade energética; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

29. Reconhece que o RCLE é um 
importante instrumento – embora não o 
único – de redução das emissões industriais 
e de promoção do investimento em 
tecnologias sustentáveis; observa que é 
necessário melhorar mais o RCLE; observa 
que apenas alterações estruturais ao 
RCLE exigiriam uma avaliação minuciosa 
dos efeitos sociais, ambientais e 
económicos; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras, seguras e sustentáveis por 
parte das indústrias europeias; insta a 
Comissão a apresentar medidas 
estruturais para reforçar o RCLE, 
conforme efetuado pelo Conselho e pelo 
Parlamento na diretiva relativa à 
eficiência energética;

Or. en

Alteração 436
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 29
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Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que o RCLE foi 
criado como uma forma baseada no 
mercado de limitar as emissões e deve ser 
permitido que funcione como tal; observa 
que quaisquer alterações ao RCLE 
exigiriam uma avaliação minuciosa do 
impacto nos preços da eletricidade e na 
competitividade das indústrias de elevada 
intensidade energética; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

Or. en

Alteração 437
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE, por forma a 
reforçar substancialmente incentivos, 
baseados no mercado, ao investimento e à 
utilização de tecnologias hipocarbónicas; 
observa que quaisquer alterações ao RCLE 
exigiriam uma avaliação minuciosa do 
impacto nos preços da eletricidade e na 
competitividade das indústrias de elevada 
intensidade energética; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a facilitarem o 
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desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

Or. en

Alteração 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas seguras e sustentáveis; 
observa que é necessário melhorar mais o 
RCLE; observa que quaisquer alterações 
estruturais ao RCLE exigiriam uma 
avaliação minuciosa dos efeitos 
ambientais, económico e sociais, bem 
como do impacto nos preços da 
eletricidade e na competitividade das 
indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras, seguras e sustentáveis por 
parte das indústrias europeias;

Or. en

Alteração 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal – 29. Reconhece que o RCLE é o principal –
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embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE, por forma a 
reduzir as emissões e incentivar o 
investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que quaisquer 
alterações ao RCLE exigiriam uma 
avaliação minuciosa do impacto nos preços 
da eletricidade e na competitividade das 
indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

Or. en

Alteração 440
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os Estados-
Membros a facilitarem o desenvolvimento 
de soluções tecnológicas inovadoras por 
parte das indústrias europeias;

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE ou proceder à sua 
substituição por medidas alternativas; 
observa que quaisquer alterações ao RCLE 
exigiriam uma avaliação minuciosa do 
impacto nos preços da eletricidade e na 
competitividade das indústrias de elevada 
intensidade energética; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

Or. de
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Alteração 441
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais; observa 
que é necessário melhorar mais o RCLE; 
observa que quaisquer alterações ao RCLE 
exigiriam uma avaliação minuciosa do 
impacto nos preços da eletricidade e na 
competitividade das indústrias de elevada 
intensidade energética; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

Or. pl

Alteração 442
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 

29. Reconhece que o RCLE é o principal –
embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais e de 
promoção do investimento em tecnologias 
hipocarbónicas; observa que é necessário 
melhorar mais o RCLE; observa que 
quaisquer alterações ao RCLE exigiriam 
uma avaliação minuciosa do impacto nos 
preços da eletricidade e na competitividade 
das indústrias de elevada intensidade 
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energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras por parte das indústrias 
europeias;

energética em cada Estado-Membro; insta 
a Comissão e os Estados-Membros a 
facilitarem o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inovadoras por parte das 
indústrias europeias;

Or. pl

Alteração 443
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Exorta a Comissão a adotar uma 
política unitária relativa às indústrias da 
UE prejudicadas pelo custo das emissões 
indiretas de CO2 e a precaver o aumento 
das disparidades entre os setores 
energéticos sensíveis que operam em 
economias sólidas e aqueles que operam 
nos Estados-Membros que vivenciam os 
efeitos da crise da dívida;

Or. el

Alteração 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Salienta que a capacidade do solo e 
das florestas para absorver CO2 
desempenha um papel importante na 
redução dos níveis de CO2 na atmosfera e 
deve ser igualmente tida em conta em 
futuros desenvolvimentos do RCLE;

Or. en
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Alteração 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Considera que é necessária uma 
estabilização a longo prazo do preço do 
carbono, a um nível consideravelmente 
mais elevado do que o preço atual;

Or. en

Alteração 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE 
precisa de saber quais seriam as 
consequências da não conclusão de um 
acordo global sobre alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; salienta que a UE 
precisa de saber quais seriam as 
consequências da não celebração de um 
acordo global sobre as alterações 
climáticas, mas realça que a UE precisa de
agir, em todo o caso, relativamente às 
alterações climáticas a fim de proteger a 
costa, criar benefícios para o ambiente, 
oportunidades de emprego e vantagens 
pioneiras para a indústria;

Or. en

Alteração 447
Sabine Wils, Marisa Matias
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Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências 
da não conclusão de um acordo global 
sobre alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; salienta que a UE 
precisa de saber quais seriam as 
consequências da não conclusão de um 
acordo global sobre alterações climáticas; 
salienta que a UE precisa de agir em 
relação às alterações climáticas, 
independentemente de um acordo global 
sobre a matéria, devido à poupança de 
custos com combustíveis fósseis e aos 
benefícios significativos da promoção de 
energias renováveis;

Or. en

Alteração 448
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE 
precisa de saber quais seriam as 
consequências da não conclusão de um 
acordo global sobre alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial;

Or. en
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Alteração 449
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; observa que a 
política em matéria de clima só pode ter 
sucesso mediante um acordo vinculativo a 
nível mundial e que novas iniciativas 
unilaterais só poderão conduzir a um 
enfraquecimento da própria 
competitividade industrial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas;

Or. de

Alteração 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE 
precisa de saber quais seriam as 
consequências da não conclusão de um 
acordo global sobre alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; salienta que a UE 
precisa de compreender quais seriam as 
consequências extremas da não conclusão 
de um acordo global sobre alterações 
climáticas e, por conseguinte, de conduzir 
o atualmente lento processo de 
negociação a um acordo internacional 
ambicioso;
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Or. en

Alteração 451
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE 
precisa de saber quais seriam as 
consequências da não conclusão de um
acordo global sobre alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; salienta que a UE 
precisa de saber quais seriam as 
consequências da não conclusão de um 
acordo global sobre alterações climáticas;

Or. en

Alteração 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas; por conseguinte, 
lamenta que o roteiro não apresente um 
cenário no qual esse acordo não é 
alcançado; sublinha o risco de fuga de 
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carbono;

Or. en

Alteração 453
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que o
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) deve contribuir para o reforço da 
política da UE em matéria de clima; 
salienta que a UE precisa de saber quais 
seriam as consequências da não conclusão 
de um acordo global sobre alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 454
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas e de as ter em 



AM\913608PT.doc 119/158 PE496.501v01-00

PT

consideração no quadro político a ser 
desenvolvido para 2030 e também para 
2050;

Or. en

Justificação

A UE, além de ter que estar informada, tem igualmente que estar preparada para o caso de 
ocorrer uma falha nas negociações para um acordo global sobre as alterações climáticas.

Alteração 455
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas e que a ausência de 
tal acordo pode significar um aumento do 
fenómeno de fuga de carbono e, por 
conseguinte, um aumento das emissões à 
escala global;

Or. pl

Alteração 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de resolução
N.º 30
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Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas e quais são os 
impactos das políticas da UE em matéria 
de clima e de energia;

Or. en

Alteração 457
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de saber quais seriam as consequências da 
não conclusão de um acordo global sobre 
alterações climáticas;

30. Apela à UE para que continue a 
desempenhar um papel ativo nas 
negociações internacionais do acordo sobre 
clima a nível mundial; entende que a 
diplomacia climática deve ficar sob a 
alçada do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE); salienta que a UE precisa 
de avaliar quais seriam as consequências 
da não conclusão de um acordo global 
sobre alterações climáticas;

Or. sl

Alteração 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta de resolução
N.º 30-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

30-A. Sublinha a importância da 
investigação, tanto a nível da UE como 
dos Estados-Membros, para a 
apresentação de desenvolvimentos e 
avanços em termos de nova tecnologia no 
domínio da energia e para manter a UE 
na liderança da tecnologia, de tal forma 
que a transição energética contribua para 
a agenda europeia para o crescimento e 
emprego;

Or. en

Alteração 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de resolução
N.º 30-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

30-A. Salienta que o setor não abrangido 
pelo RCLE é responsável por cerca de 
55 % das emissões de GEE da UE e que, 
simultaneamente com o RCLE, é 
fundamental assegurar que o setor não 
abrangido pelo RCLE assume igualmente 
as suas responsabilidades na redução de 
emissões; sublinha a necessidade de uma 
orientação política a nível da UE e de 
ações concretas para resolver a questão;

Or. en

Alteração 460
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 30-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

30-A. Apela à definição de uma meta de 
redução de GEE, vinculativa em toda a 
UE, para 2030, que funcione como 
principal impulsionador da continuação 
da descarbonização interna após 2020;

Or. en

Alteração 461
Romana Jordan

Proposta de resolução
Título intercalar 8

Proposta de resolução Alteração

Investigação, novas tecnologias e 
combustíveis alternativos

Investigação, recursos humanos, novas 
tecnologias e combustíveis alternativos

Or. sl

Alteração 462
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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 

Suprimido
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promoção de energias renováveis através 
de apoios financeiros pode determinar 
preços de energia elevados;

(Passa a ser o n.º 11-A)

Or. sl

Alteração 463
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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;

31. Considera que os preços desempenham 
um papel fundamental no investimento 
relacionado com a energia e a produção de 
energia; observa que as diferentes políticas 
dos Estados-Membros para a promoção de 
energias renováveis revelam tanto êxitos 
como desafios; entende que os recentes 
preços relativamente elevados dos 
combustíveis fósseis, apesar de serem 
subsidiados há várias décadas, 
conduziram a uma subida dos preços da 
energia, aumentando assim a necessidade 
de desenvolvimento e implantação de 
recursos internos sustentáveis; constata, 
no entanto, que em alguns 
Estados-Membros a promoção de energias 
renováveis através de apoios financeiros 
pode determinar um aumento dos preços 
da energia; realça, contudo, que este facto 
não deve ser comparado com os 
benefícios generalizados ligados à 
implantação de energias renováveis, 
incluindo os custos evitados em CO2, as
receitas geradas no mercado da energia e 
o impacto positivo do efeito de ordem de 
mérito na redução dos preços da 
eletricidade por grosso; lamenta que este 
benefício frequentemente não seja 
transferido para os consumidores e insta 
veementemente os intervenientes no 
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mercado a fazê-lo;

Or. en

Alteração 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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;

31. Considera que os preços desempenham 
um papel fundamental no investimento 
relacionado com a energia e nas escolhas 
relacionadas com a geração de 
eletricidade; observa que as diferentes 
políticas dos Estados-Membros para a 
promoção de energias renováveis devem 
ser encaradas como uma curva de 
aprendizagem; entende que o preço volátil 
e incerto dos combustíveis fósseis 
promoverá o desenvolvimento de energias 
renováveis, desde que sejam eliminadas as 
deficiências do mercado e a nível de 
políticas; constata, no entanto, que os
Estados-Membros devem aplicar uma 
abordagem adaptada e transparente 
quando estabelecerem sistemas de apoio 
às energias renováveis;

Or. en

Alteração 465
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Considera que os preços desempenham 
um papel fundamental no investimento 

31. Considera que apenas a totalidade dos 
custos irão garantir que o investimento 
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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;

relacionado com a energia promoverá 
eficiência energética e poupanças a nível 
de energia; observa que as diferentes 
políticas dos Estados-Membros para a 
promoção de energias renováveis revelam 
tanto êxitos como problemas; entende que 
o preço volátil e incerto dos combustíveis 
fósseis promoverá o desenvolvimento de 
energias renováveis, desde que sejam 
eliminadas as deficiências do mercado e a 
nível de políticas;

Or. en

Alteração 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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;

31. 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 que o apoio concedido a energias 
fósseis e nucleares e que um apoio 
financeiro desequilibrado atribuído às
energias renováveis pode distorcer a 
concorrência do mercado e determinar 
preços de energia elevados; exorta os 
Estados-Membros a eliminarem 
gradualmente os subsídios ineficientes 
atribuídos aos combustíveis fósseis, em 
conformidade com o acordo do G-20;

Or. en



PE496.501v01-00 126/158 AM\913608PT.doc

PT

Alteração 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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;

31. Considera que os preços desempenham 
um papel fundamental no investimento 
relacionado com a energia e na produção 
de energia; observa que as reformas 
efetuadas por alguns Estados-Membros a 
políticas para a promoção de energias 
renováveis contribuíram para incertezas 
por parte dos investidores; entende que a 
tendência de preços cada vez mais 
elevados dos combustíveis fósseis promove
o desenvolvimento de energias renováveis; 
constata que a promoção de energias 
renováveis através de apoios financeiros 
conduz a preços de energia mais baratos a 
longo prazo;

Or. en

Alteração 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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; 

31. 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; 
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constata, no entanto, que em alguns 
Estados-Membros a promoção de energias 
renováveis através de apoios financeiros 
pode determinar preços de energia 
elevados;

constata, no entanto, que em alguns 
Estados-Membros a promoção de energias 
renováveis através de apoios financeiros 
provoca um aumento de preços de energia; 
observa que o apoio de longo prazo às 
fontes de energia renováveis reflete-se nos 
custos da energia adquirida pela indústria 
de elevada intensidade energética que se 
encontra diretamente afetada;

Or. pl

Alteração 469
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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;

31. 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 desafios como oportunidades; 
entende que os recentes preços 
relativamente elevados dos combustíveis 
fósseis aumentam os preços da energia; 
constata, no entanto, que em alguns 
Estados-Membros a promoção de energias 
renováveis através de apoios financeiros 
pode igualmente determinar preços de 
energia mais elevados a curto prazo;

Or. en

Alteração 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 31
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Proposta de resolução Alteração

31. 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;

31. 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; realça a necessidade de explorar 
a opção de um sistema pan-europeu de 
subsídios para energias renováveis, que 
promoveria tecnologias competitivas e 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 471
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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 

31. 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 
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pode determinar preços de energia 
elevados;

pode determinar preços de energia 
elevados; considera que a União deve 
caminhar no sentido de um apoio 
harmonizado às energias renováveis;

Or. en

Alteração 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. 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;

31. 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, com um risco maior de 
precariedade energética, perda de 
competitividade industrial e aumento da 
carga fiscal;

Or. en

Alteração 473
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 31
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Proposta de resolução Alteração

31. 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;

31. 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, conduzindo eventualmente a 
uma situação de precariedade energética;

Or. de

Alteração 474
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Sublinha a importância da 
investigação, tanto ao nível da UE como 
ao nível dos Estados-Membros, para 
possibilitar o desenvolvimento e novos 
progressos tecnológicos no domínio da 
energia e manter a liderança tecnológica 
da UE, por forma a permitir alterações no 
crescimento do sistema energético e criar 
postos de trabalho;

Or. de

Alteração 475
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Considera que os preços da energia 
irão aumentar e solicita aos Estados-
Membros que cheguem a acordo 
relativamente a ações que visem 
assegurar que os aumentos de preços são 
proporcionais aos diferentes níveis de 
rendimentos dos agregados familiares na 
Europa, a fim de evitar um aumento da 
precariedade energética na região;

Or. en

Alteração 476
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC 
é cada vez mais importante para a 
energia; destaca, neste contexto, o papel 
dos sistemas de contagem em tempo real 
no fornecimento aos consumidores de 
dados relativos ao consumo de energia 
das famílias e empresas;

Suprimido

(Passa a ser o n.º 16-A)

Or. sl



PE496.501v01-00 132/158 AM\913608PT.doc

PT

Alteração 477
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC 
é cada vez mais importante para a 
energia; destaca, neste contexto, o papel 
dos sistemas de contagem em tempo real 
no fornecimento aos consumidores de 
dados relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nos preços da 
energia na Europa nos últimos anos, o
desenvolvimento de políticas ambiciosas e 
de fácil aplicação relativas a eficiência e 
poupanças energéticas constitui a única 
verdadeira alternativa para manter os 
custos energéticos sob controlo; 
considera, no entanto, que o papel das 
tecnologias TIC é cada vez mais 
importante para a energia;

Or. en

Alteração 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; sublinha a 
importância de acompanhar esta 
alteração natural, mas insuficiente, do 
comportamento com ações políticas 
corretas e apoio financeiro para melhorar 
mais as poupanças de energia, considera, 
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relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

no entanto, que o papel das tecnologias 
TIC é cada vez mais importante para a 
energia; destaca, neste contexto, a 
necessidade de definir o papel dos 
programas de resposta à procura que 
visam benefícios para os consumidores, 
fornecendo-lhes dados relativos ao 
consumo de energia das famílias e 
empresas;

Or. en

Alteração 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos,
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

32. Está convicto de que o aumento, nos 
últimos anos, das faturas energéticas na 
Europa criou uma abordagem inteligente e 
baseada no senso comum relativamente à 
eficiência e às poupanças energéticas; 
salienta que o papel das tecnologias TIC e 
a sua implementação em todas as redes 
inteligentes (SmartGrid) é cada vez mais 
importante para o desenvolvimento de um 
consumo energético eficiente e, 
nomeadamente, dos sistemas de contagem 
em tempo real que fornecem aos 
consumidores dados relativos ao consumo 
de energia das famílias e empresas;

Or. en

Alteração 480
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 32
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Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas; sublinha que os 
consumidores se tornarão partes 
interessadas ativas na eficiência 
energética ao terem visibilidade sobre o 
seu consumo de energia e ao 
acompanharem e controlarem 
efetivamente o mesmo;

Or. en

Alteração 481
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
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relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas; sublinha que os 
consumidores se tornarão partes 
interessadas ativas na eficiência 
energética ao terem visibilidade sobre o 
seu consumo de energia e ao 
acompanharem e controlarem 
efetivamente o mesmo;

Or. en

Alteração 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas; sublinha que os 
consumidores se tornarão partes 
interessadas ativas na eficiência 
energética ao terem visibilidade sobre o 
seu consumo de energia e ao 
acompanharem e controlarem 
efetivamente o mesmo;

Or. en

Alteração 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e eficiente a nível 
de custos para reduzir o uso de energia 
através de eficiência e poupanças 
energéticas; considera que o papel das 
tecnologias TIC neste domínio da 
eficiência energética é cada vez mais 
importante; destaca, neste contexto, o papel 
dos sistemas de contagem em tempo real 
no fornecimento aos consumidores de 
dados em tempo real relativos ao consumo 
de energia das famílias e empresas e de 
informação relativa a medidas e 
possibilidades de eficiência energética;

Or. en

Alteração 484
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
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relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas; sublinha que os 
consumidores se devem tornar partes 
interessadas ativas na eficiência 
energética ao acompanharem e 
controlarem efetivamente o seu consumo 
de energia;

Or. en

Alteração 485
András Gyürk

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas; salienta que será 
necessária a participação ativa dos 
consumidores e campanhas de 
informação dirigidas aos consumidores 
para beneficiar da disseminação dos 
sistemas energéticos inteligentes;

Or. en

Alteração 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
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Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas;

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
sublinha a necessidade de incentivar os 
consumidores a gerarem a sua própria 
energia; destaca, neste contexto, o papel 
dos sistemas de contagem em tempo real 
no fornecimento aos consumidores de 
dados relativos ao consumo de energia das 
famílias e empresas e ao excedente que é 
injetado novamente na rede;

Or. en

Alteração 487
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
relativos ao consumo de energia das 

32. Está convicto de que, embora se tenha 
registado um aumento nas faturas 
energéticas na Europa nos últimos anos, 
este desenvolvimento deu origem a uma 
abordagem inteligente e baseada no senso 
comum relativamente à eficiência e às 
poupanças energéticas; considera, no 
entanto, que o papel das tecnologias TIC é 
cada vez mais importante para a energia; 
destaca, neste contexto, o papel dos 
sistemas de contagem em tempo real no 
fornecimento aos consumidores de dados 
facilmente compreensíveis relativos ao 
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famílias e empresas; consumo de energia das famílias e 
empresas, através de um mostrador 
incorporado no sistema de contagem em 
tempo real ou via Internet;

Or. en

Alteração 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Considera que o lançamento das 
redes inteligentes é uma questão urgente. 
Sem elas, a integração da geração 
distribuída com recurso a energias 
renováveis e a melhoria da eficiência do 
consumo de energia, que constituem a 
base para se atingir os objetivos europeus 
20/20/20, não serão possíveis;

Or. en

Alteração 489
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Considera que as infraestruturas 
energéticas devem ter mais em conta o 
utilizador final e atribuir mais 
importância à interação entre as 
capacidades das redes de distribuição e o 
consumo, e salienta a necessidade de 
fluxos de informação e de potência 
bidirecionais e em tempo real; salienta os 
benefícios para os consumidores das 
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novas tecnologias, tais como a gestão da 
vertente da procura de energia e sistemas 
de resposta à procura, que melhoram a 
eficiência energética da oferta e da 
procura;

Or. en

Alteração 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Sublinha a importância da 
investigação, tanto a nível da UE como 
dos Estados-Membros, para a 
apresentação de desenvolvimentos e 
avanços em termos de nova tecnologia no 
domínio da energia, para manter a UE na 
liderança da tecnologia e prevenir a
dependência de tecnologia vinda de países 
terceiros, de tal forma que a transição 
energética contribuirá para a agenda 
europeia para o crescimento e emprego;

Or. en

Alteração 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Considera que as infraestruturas 
energéticas devem ter mais em conta o 
utilizador final e atribuir mais 
importância à interação entre as 
capacidades das redes de distribuição e o 
consumo, e salienta a necessidade de 
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fluxos de informação e de potência 
bidirecionais e em tempo real; salienta os 
benefícios para os consumidores das 
novas tecnologias, tais como a gestão da 
vertente da procura de energia e sistemas 
de resposta à procura, que melhoram a 
eficiência energética da oferta e da 
procura;

Or. en

Alteração 492
Adina-Ioana Vălean

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Considera que as infraestruturas 
energéticas devem ter mais em conta o 
utilizador final e atribuir mais 
importância às interações entre as 
capacidades das redes de distribuição e o 
consumo; salienta a necessidade de fluxos 
de informação e de potência bidirecionais 
e em tempo real; e salienta os benefícios 
das novas tecnologias para os 
consumidores, tais como a gestão da 
vertente da procura de energia e sistemas 
de resposta à procura, que melhoram a 
eficiência energética da oferta e da 
procura;

Or. en

Alteração 493
Rachida Dati

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

32-A. Reitera o papel fundamental da 
transparência dos preços e da informação 
aos consumidores; considera, neste 
contexto, que cabe à Comissão 
quantificar de forma tão exata quanto 
possível o impacto no preço da energia 
pago pelos cidadãos e pelas empresas em 
função dos diversos cenários escolhidos;

Or. fr

Alteração 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Reconhece o facto de que o preço 
atual do carbono no RCLE não 
incentivará a realização de investimentos 
em tecnologias hipocarbónicas e terá, 
portanto, uma influência muito limitada 
sobre a redução das emissões, tendo ao 
mesmo tempo o risco de prender a UE a 
infraestruturas intensivas em carbono nas 
décadas seguintes;

Or. en

Alteração 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 

33. Realça a diminuição dos custos das 
energias renováveis, criada em parte por 
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europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

aperfeiçoamentos tecnológicos através de 
investigação e desenvolvimento 
avançados; sublinha a importância de 
continuar a apoiar a investigação e 
desenvolvimento no domínio das energias 
renováveis, através, entre outros, da 
afetação às energias renováveis de uma 
parte maior do montante de 3 % do PIB 
público reservado a investigação e da 
concretização do plano SET; convida a 
Comissão a velar por que o programa 
Horizonte 2020 e as parcerias europeias de 
inovação no âmbito da União da Inovação 
tornem prioritária a necessidade de 
desenvolver tecnologias hipocarbónicas 
seguras e sustentáveis a fim de estimular a 
competitividade da UE, promover as 
oportunidades de emprego e levar a uma 
mudança de comportamento do 
consumidor;

Or. en

Alteração 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego, atingir as metas de longo prazo 
relativas alterações climáticas e energia e
levar a uma mudança de comportamento 
do consumidor; apela, por conseguinte, a 
que pelo menos três quartos do orçamento 
destinado a investigação no domínio da 
energia, incluídos na rubrica Energia 
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Segura, Limpa e Eficiente, sejam afetados 
a energias renováveis e eficiência 
energética, com base nas prioridades 
identificadas no Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas; salienta que o 
Plano SET deve ser financiado através de 
rubricas orçamentais individuais por 
tecnologia com fundos suficientes;

Or. en

Alteração 497
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver, até 2050,
fontes de energia renováveis e medidas de 
eficiência energética em conformidade 
com um sistema de energias sustentáveis, 
promover as oportunidades de emprego e 
levar a uma mudança de comportamento 
do consumidor;

Or. en

Alteração 498
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
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europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor; sublinha 
que, no período após 2020, a prioridade 
necessária deve ser igualmente atribuída 
à redução do custo das energias 
renováveis através da inovação;

Or. nl

Alteração 499
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

33. Assinala que a energia segura, não 
poluente e eficiente constitui um elemento 
essencial do novo programa-quadro de 
investigação e inovação para o período de 
2014-2020, programa Horizonte 2020
[xxx/xxxx]; convida a Comissão a velar 
por que o programa Horizonte 2020 e as 
parcerias europeias de inovação no âmbito 
da União da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

Or. sl

Alteração 500
Konrad Szymański
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Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor; apoia, a 
este respeito, os objetivos do Plano 
Estratégico para as Tecnologias 
Energéticas da UE e das Iniciativas 
Industriais Europeias a ele associadas;

Or. en

Alteração 501
Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e criar incentivos para um uso 
responsável da energia;

Or. de
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Alteração 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor; salienta 
que a I&D se deve concentrar mais na 
otimização da energia a nível do sistema;

Or. en

Alteração 503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
incluídas no Plano SET e outras 
tecnologias hipocarbónicas sustentáveis a 
fim de estimular a competitividade da UE, 
promover as oportunidades de emprego e 
levar a uma mudança de comportamento 
do consumidor;

Or. en
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Alteração 504
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos a fim de estimular a competitividade 
da UE, promover as oportunidades de 
emprego e levar a uma mudança de 
comportamento do consumidor;

33. Convida a Comissão a velar por que o 
programa Horizonte 2020 e as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da União 
da Inovação tornem prioritária a 
necessidade de desenvolver tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis de todos os 
tipos, ao mesmo tempo que sincronizam 
os seus instrumentos, a fim de estimular a 
competitividade da UE, promover as 
oportunidades de emprego e levar a uma 
mudança de comportamento do 
consumidor;

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de todos os tipos de tecnologias hipocarbónicas sustentáveis requer 
esforços iniciais de investigação e inovação. Estes serão mais bem apoiados através da 
definição de prioridades, complementada por um quadro político unificado que sincronize 
todos os instrumentos, desde políticas de investigação e inovação até políticas de 
implantação.

Alteração 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Reconhece que o RCLE se depara 
com problemas que não foram 
inicialmente previstos e que o excedente 
acumulado de licenças irá diminuir o 
incentivo à promoção de investimentos 
hipocarbónicos por muitos anos; assinala 
que tal põe em risco a eficácia do RCLE 
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enquanto principal mecanismo da UE 
para reduzir as emissões de uma forma 
que crie condições de concorrência 
equitativas para as tecnologias 
concorrentes, conceda flexibilidade às 
empresas para desenvolverem a sua 
própria estratégia de mitigação e preveja 
medidas específicas para combater a fuga 
de carbono. Convida a Comissão a adotar 
medidas com vista a corrigir os pontos 
fracos do RCLE e permitir que este 
funcione como originalmente previsto. 
Essas medidas poderão incluir:
a) Apresentar o mais rapidamente possível 
um relatório ao Parlamento e ao 
Conselho que deverá examinar, entre 
outros, os impactos sobre os incentivos ao 
investimento em tecnologias 
hipocarbónicas e o risco de fuga de 
carbono. Antes do início da terceira fase, 
a Comissão altera, se necessário, o 
regulamento referido no artigo 10.º, n.º 4, 
da Diretiva 2003/87/CE, a fim de 
implementar medidas adequadas que 
podem incluir a retirada do número 
necessário de licenças;
b) Propor, logo que oportuno, legislação 
que altere a redução linear anual 
prescrita de 1,74 % de modo a que a meta 
de redução das emissões de CO2 prevista 
para 2050 seja atingida;
c) Levar a cabo e publicar uma avaliação 
do valor da fixação de um preço de 
reserva para o leilão de licenças;
d) Tomar medidas para aumentar a 
introdução de informação relevante e a 
transparência do registo do RCLE, de 
modo a permitir um controlo e avaliação 
mais eficazes;

Or. en

Alteração 506
Romana Jordan
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Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Insta os Estados-Membros e a 
comunidade internacional a manterem 
estabelecimentos de ensino capazes de 
desenvolver mão de obra especializada 
nos domínios da segurança energética, da 
proteção e da gestão de resíduos;
(Transferido do n.º 18)

Or. sl

Alteração 507
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Solicita à CE que apoie a criação 
das Iniciativas Industriais Europeias do 
Plano SET para as tecnologias de 
energias renováveis que atualmente não 
estão incluídas, nomeadamente a 
plataforma de tecnologias renováveis para 
aquecimento e refrigeração;

Or. en

Alteração 508
Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Sublinha a necessidade de 
prosseguir o esforço de investigação no 
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domínio das tecnologias de 
armazenamento de energia;

Or. de

Alteração 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Salienta a importância da continuação 
da investigação e do desenvolvimento, por 
parte da indústria, no domínio da utilização 
de gás natural nos setores marítimo e 
aéreo;

34. Salienta a importância da continuação 
da investigação e do desenvolvimento, por 
parte de instituições públicas e da 
indústria, no domínio da utilização de 
combustíveis alternativos e renováveis nos 
setores rodoviário, marítimo e aéreo;

Or. en

Alteração 510
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Salienta a importância da continuação 
da investigação e do desenvolvimento, por 
parte da indústria, no domínio da utilização 
de gás natural nos setores marítimo e 
aéreo;

34. Salienta a importância da continuação 
da investigação e do desenvolvimento, por 
parte da indústria, no domínio da utilização 
de eficiência energética, energias 
renováveis e gás natural nos setores 
marítimo e aéreo;

Or. en

Alteração 511
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Salienta a importância da continuação 
da investigação e do desenvolvimento, por 
parte da indústria, no domínio da utilização 
de gás natural nos setores marítimo e 
aéreo;

34. Salienta a importância da continuação 
da investigação e do desenvolvimento, por 
parte da indústria, no domínio da utilização 
de gás natural nos setores rodoviário,
marítimo e aéreo;

Or. en

Alteração 512
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Salienta a importância da continuação 
da investigação e do desenvolvimento, por 
parte da indústria, no domínio da utilização 
de gás natural nos setores marítimo e 
aéreo;

34. Salienta a importância da continuação 
da investigação e do desenvolvimento, por 
parte da indústria, no domínio da utilização 
de gás natural nos setores rodoviário,
marítimo e aéreo;

Or. en

Alteração 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Sublinha a importância de se 
efetuar mais investigação e 
desenvolvimento no domínio da utilização 
de instalações de armazenamento de 
energia, a fim de facilitar o uso de fontes 
de energia renováveis no setor dos 
transportes;
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Or. en

Alteração 514
Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Apoia a continuação de trabalhos de 
investigação no domínio dos sistemas de 
refrigeração e aquecimento com o objetivo 
de executar a política ambiciosa da UE; 
insta as autoridades públicas a realizarem 
avaliações de impacto regionais sobre os 
recursos subterrâneos, com vista a 
otimizar a atribuição de recursos entre a 
energia geotérmica, o gás de xisto e 
outros recursos subterrâneos, 
maximizando, desta forma, os benefícios 
para a sociedade;

35. Apoia a continuação de trabalhos de 
investigação no domínio dos sistemas de 
refrigeração e aquecimento, incluindo as 
redes urbanas de refrigeração e 
aquecimento, com o objetivo de executar a 
política ambiciosa da UE;

Or. de

Alteração 515
Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Apoia a continuação de trabalhos de 
investigação no domínio dos sistemas de 
refrigeração e aquecimento com o objetivo 
de executar a política ambiciosa da UE; 
insta as autoridades públicas a realizarem 
avaliações de impacto regionais sobre os 
recursos subterrâneos, com vista a otimizar 
a atribuição de recursos entre a energia 
geotérmica, o gás de xisto e outros 
recursos subterrâneos, maximizando, 
desta forma, os benefícios para a 

35. Apoia a continuação de trabalhos de 
investigação no domínio dos sistemas de 
refrigeração e aquecimento com o objetivo 
de executar a política ambiciosa da UE; 
constata uma possível concorrência entre 
gás de xisto e energias renováveis; 
portanto, insta as autoridades públicas a 
realizarem avaliações de impacto regionais 
sobre os recursos subterrâneos, com vista a 
otimizar a atribuição de recursos, 
maximizando, desta forma, os benefícios 
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sociedade; para a sociedade;

Or. en

Alteração 516
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Apoia a continuação de trabalhos de 
investigação no domínio dos sistemas de 
refrigeração e aquecimento com o objetivo 
de executar a política ambiciosa da UE; 
insta as autoridades públicas a realizarem 
avaliações de impacto regionais sobre os 
recursos subterrâneos, com vista a otimizar 
a atribuição de recursos entre a energia 
geotérmica, o gás de xisto e outros recursos 
subterrâneos, maximizando, desta forma, 
os benefícios para a sociedade;

35. Incentiva a produção e utilização de 
calor recuperado ou proveniente de fontes 
renováveis e apoia a continuação de 
trabalhos de investigação no domínio dos 
sistemas de refrigeração e aquecimento 
com o objetivo de executar a política 
ambiciosa da UE; insta as autoridades 
públicas a atualizarem as previsões 
relativas à procura de calor no Horizonte 
2050 e a realizarem avaliações de impacto 
regionais sobre os recursos subterrâneos, 
com vista a otimizar a atribuição de 
recursos entre a energia geotérmica, o gás 
de xisto e outros recursos subterrâneos, 
maximizando, desta forma, os benefícios 
para a sociedade;

Or. en

Alteração 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Apoia a continuação de trabalhos de 
investigação no domínio dos sistemas de 
refrigeração e aquecimento com o objetivo 
de executar a política ambiciosa da UE; 
insta as autoridades públicas a realizarem 

35. Apoia a continuação de trabalhos de 
investigação no domínio dos sistemas de 
refrigeração e aquecimento com o objetivo 
de executar a política ambiciosa da UE; 
insta as autoridades públicas a realizarem 
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avaliações de impacto regionais sobre os 
recursos subterrâneos, com vista a otimizar 
a atribuição de recursos entre a energia 
geotérmica, o gás de xisto e outros recursos 
subterrâneos, maximizando, desta forma, 
os benefícios para a sociedade;

avaliações de impacto regionais sobre os 
recursos subterrâneos, com vista a otimizar 
a atribuição de recursos entre a energia 
geotérmica, o gás de xisto e outros recursos 
subterrâneos de uma forma sustentável, 
maximizando, desta forma, os benefícios 
para a sociedade;

Or. en

Alteração 518
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A. Insta a Comissão a reunir os dados 
necessários relativos ao calor e 
aquecimento, bem como à refrigeração, 
que são precisos com urgência para que 
se tenha uma imagem clara da situação 
atual – e, além disso, para a elaboração 
de cenários pertinentes para o futuro. Os 
dados devem refletir fontes e utilizações 
de aquecimento e refrigeração, o seu 
cabaz energético e a distribuição de 
aquecimento a diferentes consumidores 
finais (domésticos, industriais e 
terciários), com a percentagem 
produzida/distribuída por redes locais de 
aquecimento;

Or. en

Alteração 519
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

35-A. Sublinha a importância decisiva de 
um enquadramento estável e a longo 
prazo da exploração de fontes renováveis 
de energia para a redução dos custos de 
capital assumidos pelos investidores; 
apoia um acesso simplificado dos 
investidores ao financiamento das 
energias renováveis, propõe uma maior 
participação do BEI no financiamento 
das energias renováveis, a criação de 
bancos de investimento «verdes» a nível 
nacional, a avaliação de instrumentos de 
financiamento inovadores no domínio das 
energias renováveis, assim como um 
acesso mais frequente e simplificado a 
instituições com compromissos a longo 
prazo, como, por exemplo, os fundos de 
pensões;

Or. de

Alteração 520
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A. Alega que a investigação no 
domínio de novos combustíveis 
alternativos é fundamental para a 
consecução dos objetivos ambientais e 
climáticos a longo prazo, e, por 
conseguinte, espera que o programa 
Horizonte 2020 disponibilize os incentivos 
necessários.

Or. sl
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Alteração 521
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A. Salienta a importância do apoio da 
UE à investigação de tecnologias de 
exploração de novas fontes de energia, 
nomeadamente fontes de energia 
alternativas e combustíveis não 
convencionais;

Or. pl

Alteração 522
Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A. Apoia a ampliação de centrais de 
produção combinada de calor e 
eletricidade, assim como a utilização do 
calor residual e da infraestrutura 
subjacente;

Or. de

Alteração 523
Norbert Glante

Proposta de resolução
N.º 35-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-B. Insta as autoridades públicas a 
apresentarem uma avaliação do impacto 
geológico, com vista a otimizar a 
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atribuição de recursos entre a energia 
geotérmica, a produção de gás de xisto, o 
armazenamento de dióxido de carbono e 
outros recursos subterrâneos, 
maximizando, desta forma, os benefícios 
para a sociedade;

Or. de

Alteração 524
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 36-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-A. Saúda a próxima Comunicação da 
Comissão sobre a CAC, o mercado 
interno, a eficiência energética e as 
tecnologias energéticas, com vista à 
realização de novos progressos nas opções 
estratégicas identificadas no Roteiro para 
a Energia 2050;

Or. en


