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Alteração 1
Jan Březina

Proposta de resolução
Citação 23-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 16 de janeiro 
de 2013, sobre o papel da política de 
coesão da UE e dos seus atores na 
aplicação da nova política energética 
europeia,1

__________________
1 Textos aprovados, P7_TA(2013)0017

Or. en

Alteração 2
Jan Březina

Proposta de resolução
Citação 23-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a resolução do 
Parlamento Europeu, de 10 de setembro 
de 2013, sobre a aplicação e o impacto das 
medidas de eficiência energética ao 
abrigo da Política de Coesão,2

__________________
2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0345

Or. en

Alteração 3
Karin Kadenbach

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

A-A. Considerando que os dados pessoais 
recolhidos no contexto do funcionamento 
de sistemas energéticos inteligentes são 
extremamente sensíveis, pois podem ser 
utilizados para obter informações sobre os 
comportamentos dos consumidores, e que, 
por conseguinte, deve ser assegurada uma 
proteção especial destes dados;

Or. de

Alteração 4
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Acolhe com agrado uma mudança de 
paradigma nas regiões relativamente à 
forma como a energia é produzida e 
consumida, passando de um modelo 
tradicional inflexível, que funciona numa 
«lógica de carga de base», para uma 
produção variável, descentralizada e local 
que integra uma elevada quota de energias 
renováveis em pequena escala com uma 
procura flexível e recetiva e um 
armazenamento distribuído; salienta que 
uma rede inteligente é essencial para uma 
tal mudança de paradigma, e que a 
implantação dessa rede inteligente deve 
estar integrada numa abordagem 
transetorial ao desenvolvimento regional, a 
fim de maximizar os benefícios para as 
regiões;

1. Acolhe com agrado uma mudança de 
paradigma nas regiões relativamente à 
forma como a energia é produzida e 
consumida, passando de um modelo 
tradicional inflexível, que funciona numa 
«lógica de carga de base», para uma 
produção variável, descentralizada e local 
que integra uma elevada quota de energias 
renováveis em pequena escala com uma 
procura flexível e recetiva e um 
armazenamento descentralizado; salienta 
que uma rede inteligente é essencial para 
uma tal mudança de paradigma, e que a 
implantação dessa rede inteligente deve 
estar integrada numa abordagem 
transetorial ao desenvolvimento regional, a 
fim de maximizar os benefícios para as 
regiões;

Or. de
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Alteração 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Acolhe com agrado uma mudança de 
paradigma nas regiões relativamente à 
forma como a energia é produzida e 
consumida, passando de um modelo 
tradicional inflexível, que funciona numa
«lógica de carga de base», para uma 
produção variável, descentralizada e local
que integra uma elevada quota de energias 
renováveis em pequena escala com uma 
procura flexível e recetiva e um 
armazenamento distribuído; salienta que 
uma rede inteligente é essencial para uma 
tal mudança de paradigma, e que a 
implantação dessa rede inteligente deve 
estar integrada numa abordagem 
transetorial ao desenvolvimento regional, a 
fim de maximizar os benefícios para as 
regiões;

1. Acolhe com agrado uma mudança de 
paradigma nas regiões relativamente à 
forma como a energia é produzida e 
consumida, passando de um modelo 
tradicional inflexível, que funciona numa
«lógica de carga de base», para uma 
produção variável, descentralizada e local 
que integra uma elevada quota de energias 
renováveis em pequena escala com uma 
procura flexível e recetiva e um 
armazenamento distribuído; salienta que 
uma rede inteligente é essencial para uma 
tal mudança de paradigma, e que a 
implantação dessa rede inteligente deve 
estar integrada numa abordagem 
transetorial e global ao desenvolvimento 
regional, a fim de maximizar os benefícios
e as oportunidades comerciais para as 
regiões, bem como alcançar a 
sustentabilidade, o crescimento e a 
inovação;

Or. en

Alteração 6
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Acolhe com agrado uma mudança de 
paradigma nas regiões relativamente à 
forma como a energia é produzida e 
consumida, passando de um modelo 
tradicional inflexível, que funciona numa
«lógica de carga de base», para uma

1. Entende que, a fim de manter o 
desenvolvimento sustentável e de 
satisfazer os requisitos da procura no 
futuro, cumpre promover novos modelos 
de produção e consumo de energia
baseados numa produção descentralizada e 
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produção variável, descentralizada e local 
que integra uma elevada quota de energias 
renováveis em pequena escala com uma 
procura flexível e recetiva e um 
armazenamento distribuído; salienta que 
uma rede inteligente é essencial para uma 
tal mudança de paradigma, e que a 
implantação dessa rede inteligente deve 
estar integrada numa abordagem 
transetorial ao desenvolvimento regional, a 
fim de maximizar os benefícios para as 
regiões;

local que integre uma quota de energias 
renováveis em pequena escala com uma 
procura flexível e recetiva e um 
armazenamento distribuído; salienta que 
uma rede inteligente é essencial para uma 
tal mudança de paradigma, e que a 
implantação dessa rede inteligente deve 
estar integrada numa abordagem 
transetorial ao desenvolvimento regional, a 
fim de maximizar os benefícios para as 
regiões;

Or. en

Alteração 7
Karin Kadenbach

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Salienta que a região de Burgenland 
pode ser citada como um exemplo de boa 
prática, pois, graças a uma utilização 
precoce dos recursos dos Fundos 
Estruturais, à constituição de parcerias 
específicas aos níveis local, regional, 
nacional e europeu, a uma estratégia de 
implementação eficaz e descentralizada 
para a exploração dos recursos 
energéticos locais, à utilização de sistemas 
de abastecimento locais e ao 
desenvolvimento contínuo de aplicações 
práticas com os intervenientes locais, esta 
região tornou-se a região da UE com a 
maior taxa de autonomia energética em 
termos numéricos;

Or. de

Alteração 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Sublinha, neste contexto, as 
oportunidades para efetuar alterações 
geográficas (ou territoriais)  à rede 
energética das regiões desfavorecidas, que 
podem passar de consumidoras de energia 
a produtoras de energia, obtendo elevadas 
vantagens económicas e garantindo um 
aprovisionamento energético seguro;  
observa que estas oportunidades são 
proporcionadas sobretudo às regiões 
ultraperiféricas e insulares;

2. Sublinha, neste contexto, as 
oportunidades para efetuar alterações 
geográficas (ou territoriais) à rede 
energética das regiões desfavorecidas, que 
podem passar de consumidoras de energia 
a produtoras de energia, obtendo elevadas 
vantagens económicas e garantindo um 
aprovisionamento energético seguro, bem 
como um desenvolvimento e um 
funcionamento seguros das redes 
inteligentes; observa que estas 
oportunidades são proporcionadas 
sobretudo às regiões ultraperiféricas e 
insulares;

Or. en

Alteração9
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Sublinha, neste contexto, as 
oportunidades para efetuar alterações 
geográficas (ou territoriais) à rede 
energética das regiões desfavorecidas, que 
podem passar de consumidoras de energia 
a produtoras de energia, obtendo elevadas 
vantagens económicas e garantindo um 
aprovisionamento energético seguro; 
observa que estas oportunidades são 
proporcionadas sobretudo às regiões 
ultraperiféricas e insulares;

2. Sublinha, neste contexto, as 
oportunidades para efetuar alterações 
geográficas (ou territoriais) à rede 
energética das regiões desfavorecidas, que 
podem passar de consumidoras de energia 
a produtoras de energia, obtendo elevadas 
vantagens económicas e competitivas
garantindo um aprovisionamento 
energético seguro; observa que estas 
oportunidades são proporcionadas 
sobretudo às regiões ultraperiféricas e 
insulares;

Or. pt

Alteração 10
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Exorta os Estados-Membros e as regiões 
a investirem, o mais cedo possível, em 
redes inteligentes locais utilizando os 
fundos estruturais e de investimento 
europeus, incluindo instrumentos 
financeiros destinados a alavancar 
investimento privado, tendo em conta as 
necessidades ambientais, económicas, 
sociais e territoriais de cada região 
específica, uma vez que não existe uma 
solução única para todas as regiões; apela a 
uma abordagem flexível a nível local para 
reduzir os obstáculos à conjugação de 
medidas de produção e armazenamento de 
energia e de eficiência energética, assim 
como para trabalhar com outros setores, 
como o das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e o dos transportes;

3. Exorta os Estados-Membros e as regiões 
a investirem, o mais cedo possível, em 
redes inteligentes locais utilizando os 
fundos estruturais e de investimento 
europeus, incluindo instrumentos 
financeiros destinados a alavancar 
investimento privado, tendo em conta as 
necessidades ambientais, económicas, 
sociais e territoriais de cada região 
específica e atendendo igualmente às 
respetivas características, uma vez que 
não existe uma solução única para todas as 
regiões; apela a uma abordagem flexível a 
nível local para reduzir os obstáculos à 
conjugação de medidas de produção e 
armazenamento de energia, 
designadamente a nível transfronteiriço, a 
fim de fomentar a eficiência energética, 
assim como para trabalhar com outros 
setores, como o das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) e o dos 
transportes;

Or. ro

Alteração 11
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Exorta os Estados-Membros e as regiões
a investirem, o mais cedo possível, em 
redes inteligentes locais utilizando os 
fundos estruturais e de investimento 
europeus, incluindo instrumentos 
financeiros destinados a alavancar 
investimento privado, tendo em conta as 

3. Exorta os Estados-Membros e as
autoridades locais e regionais a 
investirem, o mais cedo possível, em redes 
inteligentes locais reforçando os
investimentos mediante a utilização dos
fundos estruturais e de investimento 
europeus, incluindo instrumentos 
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necessidades ambientais, económicas, 
sociais e territoriais de cada região 
específica, uma vez que não existe uma 
solução única para todas as regiões; apela a 
uma abordagem flexível a nível local para 
reduzir os obstáculos à conjugação de 
medidas de produção e armazenamento de 
energia e de eficiência energética, assim 
como para trabalhar com outros setores, 
como o das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e o dos transportes;

financeiros destinados a alavancar 
investimento privado, tendo em conta as 
necessidades ambientais, económicas, 
sociais e territoriais de cada região 
específica, uma vez que não existe uma 
solução única para todas as regiões; apela a 
uma abordagem flexível a nível local para 
reduzir os obstáculos à conjugação de 
medidas de produção e armazenamento de 
energia e de eficiência energética, assim 
como para trabalhar com outros setores, 
como o das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e o dos transportes;

Or. en

Alteração12
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Exorta os Estados-Membros e as regiões 
a investirem, o mais cedo possível, em 
redes inteligentes locais utilizando os 
fundos estruturais e de investimento 
europeus, incluindo instrumentos 
financeiros destinados a alavancar 
investimento privado, tendo em conta as 
necessidades ambientais, económicas, 
sociais e territoriais de cada região 
específica, uma vez que não existe uma 
solução única para todas as regiões; apela a 
uma abordagem flexível a nível local para 
reduzir os obstáculos à conjugação de 
medidas de produção e armazenamento de 
energia e de eficiência energética, assim 
como para trabalhar com outros setores, 
como o das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e o dos transportes;

3. Exorta os Estados-Membros e as regiões 
a investirem, o mais cedo possível, em 
redes inteligentes locais utilizando os 
fundos estruturais e de investimento 
europeus, incluindo instrumentos 
financeiros destinados a alavancar 
investimento privado, tendo em conta as 
necessidades ambientais, económicas, 
sociais e territoriais de cada região 
específica, uma vez que não existe uma 
solução única para todas as regiões; apela a 
uma abordagem flexível a nível local para 
reduzir os obstáculos à conjugação de 
medidas de produção e armazenamento de 
energia e de eficiência energética, assim 
como para trabalhar com outros setores, 
como o das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e o dos transportes; 
Salienta neste sentido a importância dos 
sistemas reversíveis de armazenamento 
por bombeamento associados à 
exploração de energias renováveis, em 
particular a geotérmica, especialmente 
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nos sistemas isolados das ilhas;

Or. pt

Alteração 13
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Exorta os Estados-Membros e as regiões 
a investirem, o mais cedo possível, em 
redes inteligentes locais utilizando os 
fundos estruturais e de investimento 
europeus, incluindo instrumentos 
financeiros destinados a alavancar 
investimento privado, tendo em conta as 
necessidades ambientais, económicas, 
sociais e territoriais de cada região 
específica, uma vez que não existe uma 
solução única para todas as regiões; apela a 
uma abordagem flexível a nível local para 
reduzir os obstáculos à conjugação de 
medidas de produção e armazenamento de 
energia e de eficiência energética, assim 
como para trabalhar com outros setores, 
como o das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e o dos transportes;

3. Exorta os Estados-Membros e as regiões 
a examinarem de forma aprofundada um 
investimento em redes inteligentes locais 
utilizando os fundos estruturais e de 
investimento europeus, incluindo 
instrumentos financeiros destinados a 
alavancar investimento privado, tendo em 
conta as necessidades ambientais, 
económicas, sociais e territoriais de cada 
região específica, uma vez que não existe 
uma solução única para todas as regiões;
apela a uma abordagem flexível a nível 
local e regional para reduzir os obstáculos 
à conjugação de medidas de produção e 
armazenamento de energia e de eficiência 
energética, assim como para trabalhar com 
outros setores, como o das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) e o dos 
transportes;

Or. en

Alteração14
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Exorta a uma melhor utilização de 
boas práticas nestas matérias; recorda 
que muitas regiões da Europa 
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desenvolveram projetos no atual quadro 
comunitário que promoveram por um 
lado sinergias em aéreas selecionadas e 
por outro lado a promoção da 
sustentabilidade energética e das energias 
renováveis, como é o caso dos "projeto 
MaReS – Macaronesia Research 
Strategy" e o "Projeto Green Islands".

Or. pt

Alteração 15
Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que a implantação de redes 
inteligentes exige um quadro político 
estável e de longo prazo; insta a Comissão 
a propor metas ambiciosas e vinculativas
para 2030 em termos de eficiência 
energética e energias renováveis, assim 
como de emissões de gases com efeito de 
estufa, a fim de proporcionar futura certeza 
a investidores e indústrias interligadas e de 
facilitar um sistema energético inteligente;

4. Salienta que a implantação de redes 
inteligentes exige um quadro político 
estável e de longo prazo; insta a Comissão 
a propor estratégias para 2030 em termos 
de eficiência energética e energias 
renováveis, assim como de emissões de 
gases com efeito de estufa, a fim de 
proporcionar futura certeza a investidores e 
indústrias interligadas e de facilitar um 
sistema energético inteligente;

Or. de

Alteração 16
Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que a implantação de redes 
inteligentes exige um quadro político 

4. Salienta que a implantação de redes 
inteligentes exige um quadro político 
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estável e de longo prazo; insta a Comissão 
a propor metas ambiciosas e vinculativas
para 2030 em termos de eficiência 
energética e energias renováveis, assim 
como de emissões de gases com efeito de 
estufa, a fim de proporcionar futura certeza 
a investidores e indústrias interligadas e de 
facilitar um sistema energético inteligente;

estável e de longo prazo; insta a Comissão 
a propor políticas ambiciosas para 2030 em 
termos de eficiência energética e energias 
renováveis, assim como de emissões de 
gases com efeito de estufa, a fim de 
proporcionar futura certeza a investidores e 
indústrias interligadas e de facilitar um 
sistema energético inteligente;

Or. en

Alteração 17
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que a implantação de redes 
inteligentes exige um quadro político 
estável e de longo prazo; insta a Comissão 
a propor metas ambiciosas e vinculativas 
para 2030 em termos de eficiência 
energética e energias renováveis, assim 
como de emissões de gases com efeito de 
estufa, a fim de proporcionar futura certeza 
a investidores e indústrias interligadas e de 
facilitar um sistema energético inteligente;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 18
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que a implantação de redes 
inteligentes exige um quadro político 
estável e de longo prazo; insta a Comissão 

4. Salienta que a implantação de redes 
inteligentes exige um quadro político e de 
programação estável e de longo prazo;
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a propor metas ambiciosas e vinculativas 
para 2030 em termos de eficiência 
energética e energias renováveis, assim 
como de emissões de gases com efeito de 
estufa, a fim de proporcionar futura 
certeza a investidores e indústrias 
interligadas e de facilitar um sistema 
energético inteligente;

Or. en

Alteração 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Exige uma abordagem mais flexível nos 
regulamentos e diretivas da UE relativos ao 
mercado interno, a fim de reduzir os 
obstáculos a soluções específicas à escala 
regional em termos de medidas de 
produção, aprovisionamento e 
armazenamento de energia e de eficiência 
energética, assim como da conjugação 
dessas medidas;

5. Exige uma abordagem mais flexível nos 
regulamentos e diretivas da UE relativos ao 
mercado interno, a fim de reduzir os 
obstáculos a soluções específicas à escala 
regional em termos de medidas de 
produção, aprovisionamento e 
armazenamento de energia e de eficiência 
energética, assim como da conjugação 
dessas medidas, incluindo parcerias 
público-privadas e projetos 
transfronteiriços;

Or. ro

Alteração 20
Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que os cidadãos devem 
participar em todas as fases da 
planificação, implantação e 
transformação da energia e das redes, com 
participação do público em cada uma das 

6. Salienta a necessidade da participação
dos cidadãos em todas as fases da 
planificação da energia e das redes e do
envolvimento ativo dos operadores dos 
serviços de distribuição (OSD) e dos 
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etapas e com o envolvimento ativo dos 
operadores dos serviços de distribuição 
(OSD) e dos fornecedores de tecnologias 
de redes inteligentes; incentiva os cidadãos 
a tornarem-se «produtores-consumidores», 
produzindo os particulares e as 
comunidades a sua própria energia 
renovável e podendo vender o excedente à 
rede, utilizando a contagem líquida e 
aproveitando, assim, as oportunidades 
económicas e agindo como fortes parceiros 
locais empenhados na produção de energia 
sustentável e na poupança de energia, no 
quadro de um conceito energético regional 
global;

fornecedores de tecnologias de redes 
inteligentes; incentiva os cidadãos a 
tornarem-se «produtores-consumidores», 
produzindo os particulares e as 
comunidades a sua própria energia 
renovável e podendo vender o excedente à 
rede, utilizando a contagem líquida e 
aproveitando, assim, as oportunidades 
económicas e agindo como fortes parceiros 
locais empenhados na produção de energia 
sustentável e na poupança de energia, no 
quadro de um conceito energético regional 
global;

Or. de

Alteração 21
Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que os cidadãos devem 
participar em todas as fases da 
planificação, implantação e transformação 
da energia e das redes, com participação do 
público em cada uma das etapas e com o 
envolvimento ativo dos operadores dos 
serviços de distribuição (OSD) e dos 
fornecedores de tecnologias de redes 
inteligentes; incentiva os cidadãos a 
tornarem-se «produtores-consumidores», 
produzindo os particulares e as 
comunidades a sua própria energia 
renovável e podendo vender o excedente à 
rede, utilizando a contagem líquida e 
aproveitando, assim, as oportunidades 
económicas e agindo como fortes parceiros 
locais empenhados na produção de energia 
sustentável e na poupança de energia, no 
quadro de um conceito energético regional 

6. Salienta que os cidadãos devem 
participar em todas as fases da 
planificação, implantação e transformação 
da energia e das redes, com participação do 
público em cada uma das etapas e com o 
envolvimento ativo dos operadores dos 
serviços de distribuição (OSD) e dos 
fornecedores de tecnologias de redes 
inteligentes; incentiva os cidadãos a 
tornarem-se «produtores-consumidores», 
produzindo os particulares e as 
comunidades a sua própria energia 
renovável e podendo vender o excedente à 
rede, utilizando a contagem líquida e 
aproveitando, assim, as oportunidades 
económicas e agindo como fortes parceiros 
locais empenhados na produção de energia 
sustentável e na poupança de energia, no 
quadro de um conceito energético regional 
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global; global; considera, todavia, que a longa 
vigência de certos regimes nacionais de 
apoio às FER redundou na 
sobrecompensação e, muitas vezes, não 
privilegiou a aplicação mais eficaz das 
tecnologias renováveis nos agregados 
familiares em diferentes regiões;

Or. en

Alteração 22
Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que os cidadãos devem 
participar em todas as fases da 
planificação, implantação e transformação 
da energia e das redes, com participação do 
público em cada uma das etapas e com o 
envolvimento ativo dos operadores dos 
serviços de distribuição (OSD) e dos 
fornecedores de tecnologias de redes 
inteligentes; incentiva os cidadãos a
tornarem-se «produtores-consumidores», 
produzindo os particulares e as 
comunidades a sua própria energia 
renovável e podendo vender o excedente à 
rede, utilizando a contagem líquida e 
aproveitando, assim, as oportunidades 
económicas e agindo como fortes parceiros 
locais empenhados na produção de energia 
sustentável e na poupança de energia, no 
quadro de um conceito energético regional 
global;

6. Salienta que os cidadãos devem 
participar em todas as fases da 
planificação, implantação e transformação 
da energia e das redes, com participação do 
público em cada uma das etapas e com o 
envolvimento ativo dos operadores dos 
serviços de distribuição (OSD) e dos 
fornecedores de tecnologias de redes 
inteligentes; incentiva o célere 
desenvolvimento das infraestruturas de 
contagem avançadas que possibilitem o 
fluxo de informações nos dois sentidos e 
permitam aos cidadãos tornarem-se
«produtores-consumidores», produzindo os 
particulares e as comunidades a sua própria 
energia renovável e podendo vender o 
excedente à rede, utilizando a contagem 
líquida e aproveitando, assim, as 
oportunidades económicas e agindo como 
fortes parceiros locais empenhados na 
produção de energia sustentável e na 
poupança de energia, no quadro de um 
conceito energético regional global;

Or. en
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Alteração 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que os cidadãos devem 
participar em todas as fases da 
planificação, implantação e transformação 
da energia e das redes, com participação do 
público em cada uma das etapas e com o 
envolvimento ativo dos operadores dos 
serviços de distribuição (OSD) e dos 
fornecedores de tecnologias de redes 
inteligentes; incentiva os cidadãos a 
tornarem-se «produtores-consumidores», 
produzindo os particulares e as 
comunidades a sua própria energia 
renovável e podendo vender o excedente à 
rede, utilizando a contagem líquida e 
aproveitando, assim, as oportunidades 
económicas e agindo como fortes parceiros 
locais empenhados na produção de energia 
sustentável e na poupança de energia, no 
quadro de um conceito energético regional 
global;

6. Salienta que os cidadãos devem 
participar em todas as fases da 
planificação, implantação e transformação, 
produção e consumo da energia e das
redes, com participação do público em 
cada uma das etapas e com o envolvimento 
ativo dos operadores dos serviços de 
distribuição (OSD) e dos fornecedores de 
tecnologias de redes inteligentes; incentiva 
os cidadãos a tornarem-se
«produtores-consumidores», produzindo os 
particulares e as comunidades a sua própria 
energia renovável e podendo vender o 
excedente à rede, utilizando a contagem 
líquida e aproveitando, assim, as 
oportunidades económicas e agindo como 
fortes parceiros locais empenhados na 
produção de energia sustentável e na 
poupança de energia, no quadro de um 
conceito energético regional global;

Or. en

Alteração 24
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que, para que as redes 
inteligentes sejam implantadas com êxito,
a Europa deve seguir uma estratégia de 
«sistemas energéticos inteligentes» para as 
regiões e as comunidades locais, em que as 
redes inteligentes se tornam parte do 
sistema energético regional e integram uma 

7. Salienta que, para que as redes 
inteligentes sejam implantadas com êxito,
cumpre desenvolver uma estratégia em 
prol dos «sistemas energéticos 
inteligentes» para as regiões e as 
comunidades locais, em que as redes 
inteligentes se tornam parte do sistema 
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elevada quota de energia proveniente de 
fontes renováveis, incluindo capacidades 
de geração descentralizadas, conjugadas 
com a gestão do lado da procura, medidas 
de eficiência energética, o aumento da 
poupança de energia e soluções de 
armazenamento inteligente, o setor dos 
transportes (transporte eletrónico) e o 
aumento do intercâmbio com redes 
vizinhas;

energético regional e integram uma elevada 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis, incluindo capacidades de 
geração descentralizadas, conjugadas com 
a gestão do lado da procura, medidas de 
eficiência energética, o aumento da 
poupança de energia e soluções de 
armazenamento inteligente, o setor dos 
transportes (transporte eletrónico) e o 
aumento do intercâmbio com redes 
vizinhas;

Or. en

Alteração 25
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Regista o papel dos contadores 
inteligentes enquanto facilitadores da 
comunicação nos dois sentidos, que 
permitem uma faturação precisa aos
consumidores e aumentam a participação 
do lado da procura, podendo os 
consumidores adaptar o seu 
comportamento aos altos e baixos da 
produção energética; salienta que os 
cidadãos devem beneficiar plenamente de 
um sistema energético inteligente e que a 
capacitação dos cidadãos aumenta a 
eficácia do comportamento, o que se 
traduz numa acrescida poupança 
energética a nível global; salienta a 
necessidade de os contadores inteligentes 
seguirem elevados padrões no que se 
refere à proteção e à privacidade dos 
dados, e de permitir aos cidadãos decidir e 
controlar os dados comunicados aos 
operadores de redes; destaca o papel 
crucial dos OSD, aos quais incumbe a 
responsabilidade final de garantir a 
segurança e a estabilidade da rede e que, 
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por conseguinte, devem ter acesso direto 
aos dados sobre a produção e o consumo, 
a fim de assegurar a operação eficaz, 
segura e estável das redes inteligentes;

Or. en

Alteração 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Insta a Comissão, assim como o seu 
grupo de trabalho para as redes 
inteligentes, a atualizarem e expandirem a 
sua definição existente de redes 
inteligentes, de forma a incluírem o sistema 
energético inteligente; exorta as 
autoridades locais e regionais a adotarem 
estratégias regionais baseadas num sistema 
energético inteligente;

8. Insta a Comissão, assim como o seu 
grupo de trabalho para as redes 
inteligentes, a atualizarem e expandirem a 
sua definição existente de redes 
inteligentes, de forma a incluírem o sistema 
energético inteligente; exorta as 
autoridades locais e regionais a gerirem o 
consumo de energia e a limitação da 
carga e a adotarem estratégias regionais 
baseadas num sistema energético 
inteligente;

Or. en

Alteração 27
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Insta a Comissão, assim como o seu 
grupo de trabalho para as redes 
inteligentes, a atualizarem e expandirem a 
sua definição existente de redes 
inteligentes, de forma a incluírem o sistema 
energético inteligente; exorta as 
autoridades locais e regionais a adotarem

8. Insta a Comissão, assim como o seu 
grupo de trabalho para as redes 
inteligentes, a atualizarem e expandirem a 
sua definição existente de redes 
inteligentes, de forma a incluírem o sistema 
energético inteligente; exorta as 
autoridades locais e regionais a
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estratégias regionais baseadas num sistema 
energético inteligente;

trabalharem na adoção de estratégias 
regionais baseadas num sistema energético 
inteligente;

Or. en

Alteração 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Enfatiza que, a fim de assegurar a 
eficiência económica das redes inteligentes 
para as regiões, é necessário combinar 
vantagens diretas e indiretas, ligando o 
setor energético a vários outros setores, em 
particular o da habitação e o dos 
transportes, mas também do ambiente, do 
planeamento urbano, da inclusão social, da 
gestão de resíduos e da construção, a fim 
de alcançar os objetivos de poupança 
energética maximizando, simultaneamente, 
os benefícios económicos;

9. Enfatiza que, a fim de assegurar a 
eficiência económica das redes inteligentes 
para as regiões, é necessário combinar 
vantagens diretas e indiretas, ligando o 
setor energético a vários outros setores, em 
particular o da habitação e o dos 
transportes, mas também do ambiente, do 
planeamento urbano, da inclusão social, da 
gestão de resíduos e da construção, a fim 
de alcançar os objetivos de poupança 
energética maximizando, simultaneamente, 
os benefícios económicos e equilibrando a 
oferta e a procura energéticas de uma 
região;

Or. en

Alteração 29
Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Salienta que o setor das TIC 
desempenha um papel crucial na rede do 
sistema energético inteligente, uma vez 
que, na comunicação digital em tempo 
real entre todos os elementos da rede 
inteligente, desde a produção até à 
transmissão ao utilizador final, as TIC 

Suprimido
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permitem o fluxo bidirecional das 
informações em rede; insta, por 
conseguinte, as regiões a incluírem o 
desenvolvimento de diferentes TIC 
comercialmente atraentes e interoperáveis 
para a criação de um sistema energético 
inteligente destinado a maximizar a 
poupança energética no planeamento 
regional envolvendo redes inteligentes;

Or. de

Alteração 30
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Salienta que o setor das TIC 
desempenha um papel crucial na rede do 
sistema energético inteligente, uma vez 
que, na comunicação digital em tempo real 
entre todos os elementos da rede 
inteligente, desde a produção até à 
transmissão ao utilizador final, as TIC 
permitem o fluxo bidirecional das 
informações em rede; insta, por 
conseguinte, as regiões a incluírem o 
desenvolvimento de diferentes TIC 
comercialmente atraentes e interoperáveis 
para a criação de um sistema energético 
inteligente destinado a maximizar a 
poupança energética no planeamento 
regional envolvendo redes inteligentes;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 31
Jan Březina

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

11-A. Insta a Comissão a tomar medidas 
para que os aparelhos eletrodomésticos 
(em particular, as máquinas de lavar 
roupa e louça, as bombas de calor e os 
acumuladores de calor, etc.) estejam aptos 
a funcionar de forma automática e 
interativa com os contadores inteligentes, 
proporcionando aos consumidores tarifas 
economicamente vantajosas em períodos 
com excedente de energia (aplicação da 
«Internet das coisas»); 

Or. cs

Alteração 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Incentiva vivamente todas as regiões a 
investirem em sistemas energéticos 
inteligentes como uma possível fonte de 
empregos locais e sustentáveis; salienta 
que a indústria da construção é um dos 
domínios onde serão criados mais 
empregos, não só em resultado de 
investimentos diretos nas redes energéticas 
inteligentes, mas também de investimentos 
em medidas de eficiência energética e em 
renovações, nomeadamente no setor da 
habitação;

12. Incentiva vivamente todas as regiões a 
investirem em sistemas energéticos 
inteligentes como uma possível fonte de 
empregos locais e sustentáveis; salienta 
que a indústria da construção é um dos 
domínios onde serão criados mais 
empregos, não só em resultado de 
investimentos diretos nas redes energéticas 
inteligentes, mas também de investimentos 
em medidas de eficiência energética e em 
renovações, nomeadamente no setor da 
habitação e na sequência da adaptação 
dessa indústria às novas soluções 
tecnológicas para a construção de 
edifícios com alta eficiência energética;

Or. ro

Alteração 33
Elisabeth Schroedter
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Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Incentiva vivamente todas as regiões a 
investirem em sistemas energéticos 
inteligentes como uma possível fonte de 
empregos locais e sustentáveis; salienta 
que a indústria da construção é um dos 
domínios onde serão criados mais 
empregos, não só em resultado de 
investimentos diretos nas redes energéticas 
inteligentes, mas também de investimentos 
em medidas de eficiência energética e em 
renovações, nomeadamente no setor da 
habitação;

12. Incentiva vivamente todas as regiões e 
autoridades locais a investirem em 
sistemas energéticos inteligentes como 
uma possível fonte de empregos locais e 
sustentáveis; salienta que a indústria da 
construção é um dos domínios onde serão 
criados mais empregos, não só em 
resultado de investimentos diretos nas 
redes energéticas inteligentes, mas também 
de investimentos em medidas de eficiência 
energética e em renovações, 
nomeadamente no setor da habitação;

Or. en

Alteração 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Incentiva vivamente todas as regiões a 
investirem em sistemas energéticos 
inteligentes como uma possível fonte de 
empregos locais e sustentáveis; salienta 
que a indústria da construção é um dos 
domínios onde serão criados mais 
empregos, não só em resultado de 
investimentos diretos nas redes energéticas 
inteligentes, mas também de investimentos 
em medidas de eficiência energética e em 
renovações, nomeadamente no setor da 
habitação;

12. Incentiva vivamente todas as regiões a
investirem em sistemas energéticos 
inteligentes como uma possível fonte de 
empregos locais verdes e sustentáveis;
salienta que a indústria da construção é um 
dos domínios onde serão criados mais 
empregos, não só em resultado de 
investimentos diretos nas redes energéticas 
inteligentes, mas também do estímulo do 
desenvolvimento tecnológico da UE, da 
inovação e da competitividade das PME, 
bem como de investimentos em medidas de 
eficiência energética e em renovações, 
nomeadamente no setor da habitação;

Or. en
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Alteração 35
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Incentiva vivamente todas as regiões a
investirem em sistemas energéticos 
inteligentes como uma possível fonte de 
empregos locais e sustentáveis; salienta 
que a indústria da construção é um dos 
domínios onde serão criados mais 
empregos, não só em resultado de 
investimentos diretos nas redes energéticas 
inteligentes, mas também de investimentos 
em medidas de eficiência energética e em 
renovações, nomeadamente no setor da 
habitação;

12. Incentiva as regiões a considerarem o 
investimento em sistemas energéticos 
inteligentes como uma possível fonte de 
empregos locais e sustentáveis; salienta 
que a indústria da construção é um dos 
domínios onde serão criados mais 
empregos, não só em resultado de 
investimentos diretos nas redes energéticas 
inteligentes, mas também de investimentos 
em medidas de eficiência energética e em 
renovações, nomeadamente no setor da 
habitação;

Or. en

Alteração 36
Karin Kadenbach

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Insta os Estados-Membros e as 
regiões a apoiarem as iniciativas de 
formação a nível universitário e técnico 
no domínio das energias renováveis, 
nomeadamente introduzindo cursos de 
tecnologia ambiental e criando novos 
setores de aprendizagem (por exemplo, 
técnicas de energia solar);

Or. de

Alteração 37
Markus Pieper
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Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Observa que, em 2009, a Comissão 
calculou que seriam criados cerca de 
2,8 milhões de empregos através do 
alcance das suas metas para 2020 no 
domínio das energias renováveis, para 
além de gerar um valor acrescentado total 
de cerca de 1,1 % do PIB até 2030; 
salienta que o Conselho Europeu das 
Energias Renováveis estima que se, até 
2030, 45 % das energias fossem 
provenientes de fontes renováveis, seriam 
criados 4,4 milhões de empregos e se, até 
2050, 100 % do sistema energético da 
Europa fosse renovável, o setor 
empregaria 6,1 milhões de pessoas;

Suprimido

Or. de

Alteração 38
Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Observa que, em 2009, a Comissão 
calculou que seriam criados cerca de 
2,8 milhões de empregos através do 
alcance das suas metas para 2020 no 
domínio das energias renováveis, para 
além de gerar um valor acrescentado total 
de cerca de 1,1 % do PIB até 2030; 
salienta que o Conselho Europeu das 
Energias Renováveis estima que se, até 
2030, 45 % das energias fossem 
provenientes de fontes renováveis, seriam 
criados 4,4 milhões de empregos e se, até 
2050, 100 % do sistema energético da 
Europa fosse renovável, o setor 
empregaria 6,1 milhões de pessoas;

Suprimido
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Or. pl

Alteração 39
Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Observa que, em 2009, a Comissão 
calculou que seriam criados cerca de
2,8 milhões de empregos através do 
alcance das suas metas para 2020 no 
domínio das energias renováveis, para 
além de gerar um valor acrescentado total 
de cerca de 1,1 % do PIB até 2030;
salienta que o Conselho Europeu das 
Energias Renováveis estima que se, até 
2030, 45 % das energias fossem 
provenientes de fontes renováveis, seriam 
criados 4,4 milhões de empregos e se, até 
2050, 100 % do sistema energético da 
Europa fosse renovável, o setor 
empregaria 6,1 milhões de pessoas;

13. Observa que, em 2009, a Comissão 
calculou que seriam criados cerca de 
2,8 milhões de empregos através do 
alcance das suas metas para 2020 no 
domínio das energias renováveis, para 
além de gerar um valor acrescentado total 
de cerca de 1,1 % do PIB até 2030;

Or. en

Alteração 40
Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exorta todas as regiões a investirem em 
competências e formação para estes novos 
empregos, tendo em conta que um número 
significativo de novos empregos locais 
também será criado nos serviços das TIC, 
no setor dos transportes e em setores que 
fornecem equipamentos e serviços 
inteligentes, nomeadamente para as novas 
instalações;

14. Exorta todas as regiões a terem em 
conta que um número significativo de 
novos empregos locais também será criado 
nos serviços das TIC, no setor dos 
transportes e em setores que fornecem 
equipamentos e serviços inteligentes, 
nomeadamente para as novas instalações;
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Or. de

Alteração 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exorta todas as regiões a investirem em 
competências e formação para estes novos 
empregos, tendo em conta que um número 
significativo de novos empregos locais 
também será criado nos serviços das TIC, 
no setor dos transportes e em setores que 
fornecem equipamentos e serviços 
inteligentes, nomeadamente para as novas 
instalações;

14. Exorta todas as regiões a investirem em 
competências e formação para estes novos 
empregos, tendo em conta que um número 
significativo de novos empregos locais 
também será criado nos serviços das TIC, 
no setor dos transportes e em setores que 
fornecem equipamentos e serviços 
inteligentes, nomeadamente para as novas 
instalações, a fim de evitar o défice de 
mão-de-obra especializado e propiciar a 
adaptação às necessidades decorrentes da 
emergência de novas profissões nesses 
domínios;

Or. ro

Alteração 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exorta todas as regiões a investirem em 
competências e formação para estes novos 
empregos, tendo em conta que um número 
significativo de novos empregos locais 
também será criado nos serviços das TIC, 
no setor dos transportes e em setores que 
fornecem equipamentos e serviços 
inteligentes, nomeadamente para as novas 
instalações;

14. Exorta todas as regiões a investirem em 
competências e formação para estes novos 
empregos, tendo em conta que um número 
significativo de novos empregos locais 
também será criado nos serviços das TIC, 
no setor dos transportes e em setores que 
fornecem equipamentos, infraestruturas e 
serviços inteligentes, nomeadamente para 
as novas instalações;
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Or. en

Alteração 43
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exorta todas as regiões a investirem em 
competências e formação para estes novos 
empregos, tendo em conta que um número 
significativo de novos empregos locais 
também será criado nos serviços das TIC, 
no setor dos transportes e em setores que 
fornecem equipamentos e serviços 
inteligentes, nomeadamente para as novas 
instalações;

14. Exorta todas as regiões a ponderarem o 
investimento em competências e formação 
para estes novos empregos, tendo em conta 
que um número significativo de novos 
empregos locais também será criado nos 
serviços das TIC, no setor dos transportes e 
em setores que fornecem equipamentos e 
serviços inteligentes, nomeadamente para 
as novas instalações;

Or. en

Alteração 44
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Salienta que as regiões que 
introduzam com êxito um sistema 
energético inteligente podem atrair mais 
empregos para a região, no âmbito de 
formações específicas inseridas em novas 
universidades técnicas e estabelecimentos 
especializados neste domínio; insta as 
regiões a cooperarem no âmbito da 
especialização inteligente e acolhe com 
agrado os sistemas que fomentam a 
partilha de conhecimento entre as regiões 
e a nível transfronteiriço;

Or. en
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Alteração 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Sublinha que o investimento público 
em sistemas energéticos inteligentes, 
nomeadamente através dos fundos 
estruturais de investimento europeus, pode 
promover oportunidades de emprego local 
sustentável e benefícios locais a longo 
prazo para as regiões, podendo igualmente 
ser utilizado como um instrumento 
destinado a superar os desafios 
económicos, principalmente em regiões de 
países afetados pela crise;

15. Sublinha que o investimento público 
em sistemas energéticos inteligentes, 
nomeadamente através dos fundos 
estruturais de investimento europeus, pode 
promover oportunidades de emprego local 
sustentável, produzir efeitos de sinergia e
ter repercussões no emprego, bem como 
redundar em benefícios locais a longo 
prazo para as regiões nas esferas 
económica, social e ambiental, podendo 
igualmente ser utilizado como um 
instrumento destinado a superar os desafios 
económicos, principalmente em regiões de 
países afetados pela crise;

Or. en

Alteração 46
Nikos Chrysogelos

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Exorta a Comissão a cooperar com 
os Estados-Membros para adotar medidas 
de ajustamento orçamental, 
primordialmente mediante planos sociais 
e de inovação ecológica, tais como os 
baseados nas redes inteligentes;

Or. en
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Alteração 47
Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Enfatiza que o êxito de um sistema 
energético inteligente, tal como 
demonstrado por estudos sobre melhores 
práticas e exemplos a seguir, se deve 
frequentemente à apropriação local por 
cidadãos individuais, uma cooperativa, 
uma comunidade local ou uma combinação 
destes intervenientes; reconhece que essas 
apropriações aumentam a aceitação de 
investimentos em todos os elementos dos 
sistemas energéticos inteligentes; defende
que os cidadãos devem participar em todas 
as fases do desenvolvimento de um sistema 
energético inteligente;

16. Enfatiza que o êxito de um sistema 
energético inteligente, tal como 
demonstrado por estudos sobre melhores 
práticas e exemplos a seguir, se deve 
frequentemente à apropriação local por 
cidadãos individuais, uma cooperativa, 
uma comunidade local ou uma combinação 
destes intervenientes; reconhece que essas 
apropriações aumentam a aceitação de 
investimentos em todos os elementos dos 
sistemas energéticos inteligentes; realça
que os cidadãos devem dispor de 
informações mais detalhadas, bem como 
de incentivos, como mecanismos 
dinâmicos de fixação dos preços e 
instrumentos de TIC adequados, para que 
possam participar em todas as fases do 
desenvolvimento de um sistema energético 
inteligente;

Or. en

Alteração 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Enfatiza que o êxito de um sistema 
energético inteligente, tal como 
demonstrado por estudos sobre melhores 
práticas e exemplos a seguir, se deve 
frequentemente à apropriação local por 
cidadãos individuais, uma cooperativa, 
uma comunidade local ou uma combinação 
destes intervenientes; reconhece que essas 

16. Enfatiza que o êxito de um sistema 
energético inteligente, tal como 
demonstrado por estudos sobre melhores 
práticas e exemplos a seguir, se deve 
frequentemente à apropriação local por 
cidadãos individuais, uma cooperativa, 
uma comunidade local ou uma combinação 
destes intervenientes; reconhece que essas 
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apropriações aumentam a aceitação de 
investimentos em todos os elementos dos 
sistemas energéticos inteligentes; defende 
que os cidadãos devem participar em todas 
as fases do desenvolvimento de um sistema 
energético inteligente;

apropriações aumentam a aceitação de 
investimentos em todos os elementos dos 
sistemas energéticos inteligentes; defende 
que os cidadãos devem participar em todas 
as fases das infraestruturas energéticas 
inteligentes, da produção, do planeamento 
da distribuição de energia e da rede, bem 
como em todas as fases do 
desenvolvimento de um sistema energético 
inteligente;

Or. en

Alteração 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Comissão a eliminar os 
obstáculos à apropriação local na 
legislação da UE em vigor, em particular 
no que se refere às regras em matéria de 
auxílios estatais; convida os Estados-
Membros a apoiarem as possibilidades de 
alimentação de energia à escala local e a 
partilha de energia a nível local, não 
apenas bidirecionalmente entre a rede e o 
utilizador final, mas também a nível 
transfronteiriço e entre unidades de 
utilizadores finais, encorajando as 
apropriações locais de produção de energia 
e a partilha de energia produzida 
localmente;

17. Insta a Comissão a eliminar os desafios 
regulamentares e jurídicos e os obstáculos 
à apropriação local na legislação da UE em 
vigor, em particular no que se refere às 
regras em matéria de auxílios estatais;
convida os Estados-Membros a apoiarem 
as possibilidades de alimentação de energia 
à escala local e a partilha de energia a nível 
local, não apenas bidirecionalmente entre a 
rede e o utilizador final, mas também a 
nível transfronteiriço e entre unidades de 
utilizadores finais, encorajando as 
apropriações locais de produção de energia 
e a partilha de energia produzida 
localmente;

Or. en

Alteração 50
Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Sublinha que os sistemas energéticos 
inteligentes serão operados com grandes 
quantidades de dados pessoais e muitos 
perfis, implicando um elevado risco de 
violações da proteção dos dados; regista as 
preocupações expressas especificamente 
com os benefícios dos contadores 
inteligentes para os consumidores e exige 
uma melhor avaliação deste domínio, 
assim como uma investigação mais 
aprofundada da proteção e privacidade dos 
dados nos contadores inteligentes; salienta, 
por conseguinte, que os dados pessoais 
têm de ser protegidos, sem exceções, para 
que permaneçam protegidos e seguros;

19. Sublinha que os sistemas energéticos 
inteligentes serão operados com grandes 
quantidades de dados pessoais e muitos 
perfis, implicando um elevado risco de 
violações da proteção dos dados; regista as 
preocupações expressas especificamente 
com os benefícios dos contadores 
inteligentes para os consumidores e exige 
uma melhor avaliação deste domínio, 
assim como uma investigação mais 
aprofundada da proteção e privacidade dos 
dados nos contadores inteligentes;

(Competência da Comissão REGI?)

Or. de

Alteração 51
Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Sublinha que os sistemas energéticos
inteligentes serão operados com grandes 
quantidades de dados pessoais e muitos 
perfis, implicando um elevado risco de 
violações da proteção dos dados; regista as 
preocupações expressas especificamente 
com os benefícios dos contadores 
inteligentes para os consumidores e exige 
uma melhor avaliação deste domínio, 
assim como uma investigação mais 
aprofundada da proteção e privacidade dos 
dados nos contadores inteligentes; salienta, 
por conseguinte, que os dados pessoais têm 
de ser protegidos, sem exceções, para que 

19. Sublinha que os sistemas energéticos 
inteligentes serão operados com grandes 
quantidades de dados pessoais e muitos 
perfis, implicando um elevado risco de 
violações da proteção dos dados; regista as 
preocupações expressas especificamente 
com a cibersegurança dos sistemas 
energéticos inteligentes e com os 
benefícios dos contadores inteligentes para 
os consumidores e exige uma melhor 
avaliação deste domínio, assim como uma 
investigação mais aprofundada da proteção 
e privacidade dos dados nos contadores 
inteligentes; salienta, por conseguinte, que 
os dados pessoais têm de ser protegidos, 
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permaneçam protegidos e seguros; sem exceções, para que permaneçam 
protegidos e seguros e que a 
cibersegurança deve ser integrada nas 
estratégias de implantação das redes 
inteligentes;

Or. en

Alteração 52
Karin Kadenbach

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Salienta a necessidade da conceção 
de normas para a recolha de dados 
destinados aos sistemas energéticos 
inteligentes, a fim de assegurar que 
apenas sejam transmitidos os dados 
pertinentes, impedir a divulgação de 
dados a terceiros e garantir aos 
consumidores o direito de consulta e 
apagamento dos dados recolhidos;

Or. de

Alteração 53
Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Exorta os Estados-Membros a 
assegurarem que o Regulamento Proteção 
de Dados é reforçado e adotado com 
celeridade; insta a Comissão a 
desenvolver orientações fortes em matéria 
de recolha, minimização, transmissão e 
segurança de dados no âmbito de um 
sistema energético inteligente; sublinha 
que os dados pessoais apenas devem ser 
tratados para o fim específico do 

Suprimido
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aprovisionamento energético e apenas na 
medida em que sejam estritamente 
necessários e que não sejam utilizados 
para fixação discriminatória de preços;

Or. de

Alteração 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Exorta os Estados-Membros a 
assegurarem que o Regulamento Proteção 
de Dados é reforçado e adotado com 
celeridade; insta a Comissão a desenvolver 
orientações fortes em matéria de recolha, 
minimização, transmissão e segurança de 
dados no âmbito de um sistema energético 
inteligente; sublinha que os dados pessoais 
apenas devem ser tratados para o fim 
específico do aprovisionamento energético 
e apenas na medida em que sejam 
estritamente necessários e que não sejam 
utilizados para fixação discriminatória de 
preços;

20. Exorta os Estados-Membros a
proporcionarem aos consumidores 
informações e orientações claras 
relativamente à transmissão de dados e à 
segurança dos dados, e a assegurarem que 
o Regulamento Proteção de Dados é 
reforçado e adotado com celeridade; insta a 
Comissão a desenvolver orientações fortes 
em matéria de recolha, minimização, 
transmissão e segurança de dados no 
âmbito de um sistema energético 
inteligente; sublinha que os dados pessoais 
apenas devem ser tratados para o fim 
específico do aprovisionamento energético 
e apenas na medida em que sejam 
estritamente necessários e que não sejam 
utilizados para fixação discriminatória de 
preços;

Or. en

Alteração 55
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a necessidade de uma melhor 
proteção de dados, regulamentação e 
prática no domínio da vida privada quando 
os sistemas de contagem inteligentes 
estiverem instalados; enfatiza que a 
garantia da proteção e privacidade dos 
dados para todos os indivíduos e agregados 
familiares ligada à rede é imperativa para o 
funcionamento e a implantação de redes 
inteligentes; sublinha que os dados 
recolhidos apenas devem ser utilizados 
para garantir a segurança do fornecimento 
de eletricidade; insta os Estados-Membros 
a aplicarem regras em matéria de proteção 
de dados e a defenderem os direitos dos 
indivíduos neste domínio;

21. Salienta a necessidade de uma melhor 
proteção de dados, regulamentação e 
prática no domínio da vida privada quando 
os sistemas de contagem inteligentes 
estiverem instalados; enfatiza que a 
garantia da proteção e privacidade dos 
dados para todos os indivíduos e agregados 
familiares ligada à rede é imperativa para o 
funcionamento e a implantação de redes 
inteligentes; sublinha que os dados 
recolhidos apenas devem ser utilizados 
para garantir a segurança do fornecimento 
de eletricidade; insta os Estados-Membros 
a aplicarem regras em matéria de proteção 
de dados e a defenderem os direitos dos 
indivíduos neste domínio; realça que os 
cidadãos continuarão a ter o direito de 
propriedade dos dados e terão pleno 
controlo no que respeita à permissão de 
aceder a esses dados;

Or. en

Alteração 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a necessidade de uma melhor 
proteção de dados, regulamentação e 
prática no domínio da vida privada quando 
os sistemas de contagem inteligentes 
estiverem instalados; enfatiza que a 
garantia da proteção e privacidade dos 
dados para todos os indivíduos e agregados 
familiares ligada à rede é imperativa para o 
funcionamento e a implantação de redes 
inteligentes; sublinha que os dados 
recolhidos apenas devem ser utilizados 
para garantir a segurança do fornecimento 

21. Salienta a necessidade de uma melhor 
proteção de dados, regulamentação e 
prática no domínio da vida privada quando 
os sistemas de contagem inteligentes 
estiverem instalados; enfatiza que a 
garantia da proteção e privacidade dos 
dados para todos os indivíduos e agregados 
familiares ligada à rede é imperativa para o 
funcionamento e a implantação de redes 
inteligentes; sublinha que os dados 
recolhidos apenas devem ser utilizados 
para garantir a segurança do fornecimento 



AM\1011520PT.doc 35/41 PE524.656v01-00

PT

de eletricidade; insta os Estados-Membros 
a aplicarem regras em matéria de proteção 
de dados e a defenderem os direitos dos 
indivíduos neste domínio;

de eletricidade; insta os Estados-Membros 
a aplicarem regras em matéria de proteção 
de dados, mediante a manutenção e o 
desenvolvimento de sinergias nas redes de 
telecomunicações e energéticas, e a 
defenderem os direitos dos indivíduos 
neste domínio;

Or. en

Alteração 57
Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a centrarem-se na 
investigação, no desenvolvimento e no 
investimento em instrumentos de 
anonimização sofisticados, tendo em 
conta a importância da anonimização dos 
dados pessoais para aumentar a aceitação 
do público relativamente aos sistemas 
energéticos inteligentes;

Suprimido

Or. de

Alteração 58
Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Sublinha que, ao abrigo dos novos 
regulamentos relativos aos fundos 
estruturais e de investimento europeus para 
o período de 2014-2020, os 
Estados-Membros são obrigados a 
concentrar os recursos destes fundos em 
investimentos numa Europa inteligente, 
sustentável e inclusiva; acolhe com agrado 

23. Sublinha que, ao abrigo dos novos 
regulamentos relativos aos fundos 
estruturais e de investimento europeus para 
o período de 2014-2020, os 
Estados-Membros são obrigados a 
concentrar os recursos destes fundos em 
investimentos numa Europa inteligente, 
sustentável e inclusiva; acolhe com agrado 
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a quota mínima a definir para as regiões 
concentrarem, em função do respetivo 
nível de desenvolvimento económico, até
20 % dos recursos do FEDER na produção 
e na distribuição de energia derivada de 
fontes renováveis, eficiência energética e 
redes inteligentes a nível da distribuição; 
destaca que o Fundo de Coesão também 
permite o investimento neste domínio e 
insta os Estados-Membros a aproveitarem 
ao máximo esta nova oportunidade;

a quota mínima a definir para as regiões 
concentrarem, em função do respetivo 
nível de desenvolvimento económico, pelo 
menos 20 % dos recursos do FEDER na 
produção e na distribuição de energia 
derivada de fontes renováveis, na
eficiência energética, na cogeração de 
calor e energia, em estratégias 
hipocarbónicas, dedicando uma atenção 
especial às zonas urbanas, e nas redes 
inteligentes a nível da distribuição; destaca 
que o Fundo de Coesão também permite o 
investimento neste domínio e insta os 
Estados-Membros a aproveitarem ao 
máximo esta nova oportunidade; salienta 
que, no que diz respeito aos investimentos 
não abrangidos pela concentração 
temática obrigatória, o FEDER pode 
igualmente ser utilizado para apoiar 
sistemas inteligentes de distribuição, 
armazenamento e transmissão de energia, 
bem como para integrar a produção 
descentralizada de energia a partir de 
fontes renováveis;

Or. pl

Alteração 59
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Sublinha que, ao abrigo dos novos 
regulamentos relativos aos fundos 
estruturais e de investimento europeus para 
o período de 2014-2020, os 
Estados-Membros são obrigados a 
concentrar os recursos destes fundos em 
investimentos numa Europa inteligente, 
sustentável e inclusiva; acolhe com agrado
a quota mínima a definir para as regiões
concentrarem, em função do respetivo 

23. Sublinha que, ao abrigo dos novos 
regulamentos relativos aos fundos 
estruturais e de investimento europeus para 
o período de 2014-2020, os 
Estados-Membros são obrigados a 
concentrar os recursos destes fundos em 
investimentos numa Europa inteligente, 
sustentável e inclusiva; regista que será 
definida a quota mínima para as regiões
dedicarem, em função do respetivo nível 



AM\1011520PT.doc 37/41 PE524.656v01-00

PT

nível de desenvolvimento económico, até 
20 % dos recursos do FEDER na produção 
e na distribuição de energia derivada de 
fontes renováveis, eficiência energética e 
redes inteligentes a nível da distribuição;
destaca que o Fundo de Coesão também 
permite o investimento neste domínio e
insta os Estados-Membros a aproveitarem 
ao máximo esta nova oportunidade;

de desenvolvimento económico, até 20 % 
dos recursos do FEDER às poupanças de 
energia, à eficiência energética e às redes 
inteligentes a nível da distribuição; destaca 
que o Fundo de Coesão também permite o 
investimento neste domínio; insta os 
Estados-Membros a aproveitarem ao 
máximo esta nova oportunidade;

Or. en

Alteração 60
Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Defende que o apoio às redes 
inteligentes a nível da distribuição não 
deve ser incluído nos auxílios estatais; 
salienta que a implantação de redes 
inteligentes e energias renováveis não 
deve ser prejudicada pela reforma 
recentemente proposta de auxílios estatais 
em matéria de energia; insta a Comissão, 
neste contexto, a abster-se de introduzir 
um sistema de licitação tecnologicamente 
neutro, uma vez que a maioria dos 
projetos descentralizados em pequena 
escala será excluída, travando a inovação 
e as abordagens específicas à escala 
regional;

Suprimido

Or. de

Alteração 61
Francesca Barracciu

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

25-A. Insta a Comissão a conferir 
prioridade aos investimentos na criação 
de redes inteligentes nas zonas com mais 
desvantagens geográficas, tais como as 
ilhas, tendo em conta os custos adicionais 
suportados por essas regiões para o 
abastecimento energético, destacando que 
é mais fácil criar redes inteligentes em 
zonas de dimensões reduzidas e menos 
povoadas;

Or. it

Alteração 62
Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Enfatiza que a interoperabilidade das 
infraestruturas inteligentes será 
fundamental, uma vez que a incerteza 
regulamentar e a existência de normas 
diferentes retardam o desenvolvimento 
destas infraestruturas; apela, por isso, a 
uma intensificação da cooperação entre as 
diferentes organizações europeias de 
normalização técnica; sublinha o facto de 
serem necessárias normas abertas para 
apoiar a interoperabilidade;

27. Enfatiza que a interoperabilidade das 
infraestruturas inteligentes será 
fundamental, uma vez que a incerteza 
regulamentar e a existência de normas 
diferentes retardam o desenvolvimento 
destas infraestruturas; apela, por isso, a 
uma intensificação da cooperação entre as 
diferentes organizações europeias de 
normalização técnica; sublinha o facto de 
serem necessárias normas abertas para 
apoiar a interoperabilidade e para acelerar 
o desenvolvimento e a implantação da 
tecnologia;

Or. en

Alteração 63
Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

28-A. Recorda que o Parlamento já 
adotou relatórios sobre o papel da Política 
de Coesão da UE e dos seus atores na 
aplicação da nova política energética 
europeia, bem como sobre a aplicação e o 
impacto das medidas de eficiência 
energética ao abrigo da Política de 
Coesão, os quais abrangem muitas das 
questões acima referidas;

Or. en

Alteração 64
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Chama a atenção para as iniciativas 
que o IET prossegue nas CCI InnoEnergy 
para a investigação e o desenvolvimento 
no domínio das redes inteligentes e da 
formação de profissionais neste setor;

Or. en

Alteração 65
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 29-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-B. Observa a importância da 
concentração temática que visa a 
transição para uma economia 
hipocarbónica adotada pelos FEIE, em 
resultado da qual 20 % do financiamento 
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será investido na transição energética, 
com uma importante incidência nas redes 
inteligentes;

Or. en

Alteração 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 29-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-C. Realça a importância de iniciativas 
como o Pacto dos Autarcas, o principal 
movimento europeu que envolve as 
autoridades locais e regionais na luta 
contra as alterações climáticas. Esse 
movimento assenta num compromisso 
voluntário dos signatários de cumprir e 
ultrapassar o objetivo da UE de reduzir 
em 20 % as emissões de CO2 mediante o 
aumento da eficiência energética e o
desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis, no intuito de subscrever e 
apoiar os esforços envidados pelas 
autoridades locais em prol da aplicação 
das políticas energéticas sustentáveis; 
salienta que os governos locais 
desempenham um papel crucial na 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, tendo em conta, 
nomeadamente, que 80 % do consumo de 
energia e das emissões de CO2 são 
associados à atividade urbana;

Or. en

Alteração 67
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 29-D (novo)
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Proposta de resolução Alteração

29-D. Destaca a importância das regiões 
com uma especialização inteligente na 
energia, tais como a Energy Valley nos 
Países Baixos, onde os parceiros públicos 
e privados se associem nos seus esforços 
para explorar as oportunidades de 
crescimento regional no setor energético;

Or. en


