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Alteração 1
Jens Nilsson

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o Roteiro para a 
Energia 2050 apresentado pela Comissão e 
com o seu objetivo de garantir a igualdade 
e a universalidade do acesso à energia
para todos os cidadãos europeus;

1. Congratula-se com o Roteiro para a 
Energia 2050 apresentado pela Comissão e 
com o seu objetivo de garantir a todos os 
cidadãos europeus a igualdade e a 
universalidade do acesso a um 
aprovisionamento energético sustentável;

Or. en

Alteração 2
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta a necessidade de equilibrar a 
aplicação dos objetivos climáticos com a 
necessidade de crescimento sustentável e 
competitivo e de segurança energética nas 
regiões; considera profundamente 
lamentável, a este respeito, que o roteiro se 
baseie apenas em cenários à escala da 
União e não apresente o efeito das escolhas 
políticas em cada um dos Estados-
Membros e respetivas regiões;

2. Salienta a necessidade de equilibrar a 
aplicação dos objetivos climáticos com a 
necessidade de crescimento sustentável e 
competitivo e de segurança energética nas 
regiões; considera profundamente 
lamentável, a este respeito, que o roteiro se 
baseie apenas em cenários à escala da 
União e não apresente o efeito das escolhas 
políticas em cada um dos Estados-
Membros e respetivas regiões; apoia a 
recomendação, emitida pelo grupo 
consultivo para o Roteiro para a Energia, 
de explicitar e tornar transparentes as 
potenciais contrapartidas entre a redução 
das emissões de carbono, a segurança do 
aprovisionamento e a competitividade em 
cada cenário;

Or. en
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Alteração 3
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta a necessidade de equilibrar a 
aplicação dos objetivos climáticos com a 
necessidade de crescimento sustentável e 
competitivo e de segurança energética nas 
regiões; considera profundamente 
lamentável, a este respeito, que o roteiro se 
baseie apenas em cenários à escala da 
União e não apresente o efeito das escolhas 
políticas em cada um dos Estados-
Membros e respetivas regiões;

2. Salienta a necessidade de colocar ao 
mesmo nível a aplicação dos objetivos 
climáticos e a necessidade de crescimento 
sustentável e competitivo e de segurança 
energética nas regiões; considera 
profundamente lamentável, a este respeito, 
que o roteiro se baseie apenas em cenários 
à escala da União e não apresente o efeito 
das escolhas políticas em cada um dos 
Estados-Membros e respetivas regiões; 
encoraja vivamente a integração das 
conclusões do documente de trabalho dos 
serviços da Comissão "Regiões 2020 –
Uma avaliação dos futuros desafios das 
regiões da UE" sobre a importância de ter 
em conta o potencial das regiões 
ultraperiféricas no domínio do 
aprovisionamento energético nos 
próximos anos;

Or. fr

Alteração 4
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta a necessidade de equilibrar a 
aplicação dos objetivos climáticos com a 
necessidade de crescimento sustentável e
competitivo e de segurança energética nas 
regiões; considera profundamente 
lamentável, a este respeito, que o roteiro se 

2. Salienta a necessidade de equilibrar a 
aplicação dos objetivos climáticos com a 
necessidade de crescimento sustentável e 
competitivo e de segurança energética nas 
regiões; considera profundamente 
lamentável, a este respeito, que o roteiro se 
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baseie apenas em cenários à escala da 
União e não apresente o efeito das escolhas 
políticas em cada um dos Estados-
Membros e respetivas regiões;

baseie apenas em cenários à escala da 
União e não apresente o efeito das escolhas 
políticas em cada um dos Estados-
Membros e respetivas regiões, sendo 
indispensável o seu envolvimento em 
todas as fases e em todas as modalidades 
de execução para a preservação da coesão 
territorial;

Or. pt

Alteração 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta a necessidade de equilibrar a 
aplicação dos objetivos climáticos com a 
necessidade de crescimento sustentável e 
competitivo e de segurança energética nas 
regiões; considera profundamente 
lamentável, a este respeito, que o roteiro se 
baseie apenas em cenários à escala da 
União e não apresente o efeito das escolhas 
políticas em cada um dos Estados-
Membros e respetivas regiões;

2. Salienta a necessidade de equilibrar a 
aplicação dos objetivos climáticos com a 
necessidade de crescimento sustentável e 
competitivo e de segurança energética nas 
regiões; considera profundamente 
lamentável, a este respeito, que o roteiro se 
baseie apenas em cenários à escala da 
União, não apresente o efeito das escolhas 
políticas em cada um dos Estados-
Membros e respetivas regiões e não tome 
em consideração as circunstâncias 
específicas a nível local e regional;

Or. ro

Alteração 6
Petru Constantin Luhan
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que todas as ações futuras no 
domínio da energia devem aplicar uma 
justa repartição dos encargos entre as 
regiões europeias;

3. Salienta que todas as ações futuras no 
domínio da energia devem aplicar uma 
justa repartição dos encargos entre as 
regiões europeias, tomando em 
consideração as suas circunstâncias 
específicas;

Or. ro

Alteração 7
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera que deve ser conferida 
especial atenção às regiões em que o 
carvão é atualmente a principal fonte de 
energia e/ou em que a produção de carvão 
e a produção de eletricidade alimentada a 
carvão são fontes vitais de emprego a nível 
regional; entende que serão necessárias 
mais medidas sociais apoiadas pela UE 
para que os cenários do Roteiro para a 
Energia 2050 sejam aceites pelas 
populações dessas regiões;

4. Considera que deve ser conferida 
especial atenção às regiões em que o 
carvão ainda é a principal fonte de energia 
e/ou em que a produção de carvão e a 
produção de eletricidade alimentada a 
carvão são fontes vitais de emprego a nível 
regional; entende que as medidas sociais 
complementares apoiadas pela UE são 
necessárias para que os mercados de 
trabalho regionais possam adaptar-se aos 
empregos e formações verdes e para que 
os cenários do Roteiro para a Energia 2050 
sejam assim aceites pelas populações 
dessas regiões;

Or. fr

Alteração 8
Petru Constantin Luhan



AM\916284PT.doc 7/14 PE497.999v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera que deve ser conferida 
especial atenção às regiões em que o 
carvão é atualmente a principal fonte de 
energia e/ou em que a produção de carvão 
e a produção de eletricidade alimentada a 
carvão são fontes vitais de emprego a nível 
regional; entende que serão necessárias
mais medidas sociais apoiadas pela UE 
para que os cenários do Roteiro para a 
Energia 2050 sejam aceites pelas
populações dessas regiões;

4. Considera que deve ser conferida 
especial atenção às regiões em que o 
carvão é atualmente a principal fonte de 
energia e/ou em que a produção de carvão 
e a produção de eletricidade alimentada a 
carvão são fontes vitais de emprego a nível 
regional; entende que os Estados-Membros 
devem tomar mais medidas sociais com o 
firme apoio da UE para que os cenários do 
Roteiro para a Energia 2050 não afetem as
populações dessas regiões;

Or. ro

Alteração 9
Jens Nilsson

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera que deve ser conferida 
especial atenção às regiões em que o 
carvão é atualmente a principal fonte de 
energia e/ou em que a produção de carvão 
e a produção de eletricidade alimentada a 
carvão são fontes vitais de emprego a 
nível regional; entende que serão 
necessárias mais medidas sociais 
apoiadas pela UE para que os cenários do 
Roteiro para a Energia 2050 sejam aceites 
pelas populações dessas regiões;

4. Considera que deve ser conferida 
especial atenção à promoção das energias 
renováveis e à poupança energética com 
vista a atingir a meta de 20 % da 
eficiência energética até 2020, bem como 
de fixar metas intermédias vinculativas 
para 2030 e 2040, a fim de alcançar a 
meta de 40 % até 2050 também nas 
regiões em que o carvão é atualmente a 
principal fonte de energia e/ou em que 
existe produção de carvão e produção de 
eletricidade alimentada a carvão;

Or. en

Alteração 10
Jean-Jacob Bicep
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que a maioria dos cenários do 
Roteiro para a energia não será exequível 
sem o desenvolvimento, a nível local e 
regional, de redes inteligentes de 
distribuição para a eletricidade e o gás; 
considera que, para além de projetos 
transfronteiriços, a União deve adotar 
medidas de apoio à criação ou renovação 
das redes locais, e especialmente ao acesso 
dos consumidores protegidos;

6. Salienta que a maioria dos cenários do 
Roteiro para a energia não será exequível 
sem o desenvolvimento, a nível local e 
regional, de redes inteligentes de 
distribuição para a eletricidade, o gás e 
especialmente as energias renováveis; 
considera que, para além de projetos 
transfronteiriços, a União deve adotar 
medidas de apoio à criação ou renovação 
das redes locais, e especialmente ao acesso 
dos consumidores protegidos;

Or. fr

Alteração 11
Jens Nilsson

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que a maioria dos cenários do 
Roteiro para a energia não será exequível 
sem o desenvolvimento, a nível local e 
regional, de redes inteligentes de 
distribuição para a eletricidade e o gás; 
considera que, para além de projetos 
transfronteiriços, a União deve adotar 
medidas de apoio à criação ou renovação 
das redes locais, e especialmente ao 
acesso dos consumidores protegidos;

6. Salienta que a maioria dos cenários do 
Roteiro para a energia não será exequível 
sem um aumento da conectividade e sem 
utilizar todo o potencial da produção de 
energia descentralizada e de microescala 
e infraestruturas energéticas inteligentes 
em todas as regiões europeias;

Or. en

Alteração 12
Petru Constantin Luhan
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Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Entende que, a fim de garantir a 
segurança do abastecimento de energia, 
deverá ser conferida especial atenção às 
regiões nas fronteiras externas da UE, 
apoiando o desenvolvimento de redes e de 
novas infraestruturas energéticas, em 
cooperação com os países vizinhos;

Or. ro

Alteração 13
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. O contexto económico atual acentua 
ainda mais a necessidade de adotar uma 
abordagem integrada das questões 
energéticas, tendo em conta os seus 
aspetos económicos, ambientais e sociais. 
É indispensável ter em atenção os efeitos 
secundários positivos e negativos na 
realização dos trabalhos necessários para 
assegurar, a médio e longo prazo, o 
acesso de todos os cidadãos europeus a 
uma energia segura, sustentável e a 
preços abordáveis;

Or. pt

Alteração 14
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 9
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Projeto de parecer Alteração

9. Observa que a variedade de condições 
geográficas torna impossível a aplicação de 
uma mesma política energética para todas 
as regiões; entende que cada região 
europeia deve ter a possibilidade de seguir 
um plano individual adaptado à sua 
situação e à sua economia, desenvolvendo 
as fontes de energia mais suscetíveis de 
realizar os objetivos do Roteiro; solicita, 
portanto, à Comissão que adote uma 
estratégia da especialização regional no 
domínio da energia; entende que, com base 
nessa especialização, a UE deverá passar a 
medir os objetivos europeus em matéria de 
energia à escala da UE, em lugar dos 
objetivos nacionais.

9. Observa que a variedade de condições 
geográficas torna impossível a aplicação de 
uma mesma política energética para todas 
as regiões; entende que cada região 
europeia deve ter a possibilidade de seguir 
um plano individual adaptado à sua 
situação e à sua economia, desenvolvendo 
as fontes de energia mais suscetíveis de 
realizar os objetivos do Roteiro; solicita, 
portanto, às regiões que desenvolvam e 
implementem estratégias energéticas e 
que ponderem a inclusão da energia nas 
suas estratégias de investigação e 
inovação para uma especialização 
inteligente;  entende que, com base nessa 
especialização, a UE deverá passar a medir 
os objetivos europeus em matéria de 
energia à escala da UE, em lugar dos 
objetivos nacionais.

Or. en

Alteração 15
Hannu Takkula

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Observa que a variedade de condições 
geográficas torna impossível a aplicação de 
uma mesma política energética para todas 
as regiões; entende que cada região 
europeia deve ter a possibilidade de seguir 
um plano individual adaptado à sua 
situação e à sua economia, desenvolvendo 
as fontes de energia mais suscetíveis de 
realizar os objetivos do Roteiro; solicita, 
portanto, à Comissão que adote uma 
estratégia da especialização regional no 
domínio da energia; entende que, com base 
nessa especialização, a UE deverá passar a 

9. Observa que a variedade de condições 
geográficas torna impossível a aplicação de 
uma mesma política energética para todas 
as regiões; entende que cada região 
europeia deve ter a possibilidade de seguir 
um plano individual adaptado à sua 
situação e à sua economia, desenvolvendo 
as fontes de energia mais suscetíveis de 
realizar os objetivos do Roteiro; recorda 
que, em especial, a produção de energias 
renováveis desempenha um papel 
essencial em termos de desenvolvimento e 
emprego nas zonas rurais; solicita, 
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medir os objetivos europeus em matéria de 
energia à escala da UE, em lugar dos 
objetivos nacionais.

portanto, à Comissão que adote uma 
estratégia da especialização regional no 
domínio da energia; entende que, com base 
nessa especialização, a UE deverá passar a 
medir os objetivos europeus em matéria de 
energia à escala da UE, em lugar dos 
objetivos nacionais.

Or. fi

Alteração 16
Jens Nilsson

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Observa que a variedade de condições 
geográficas torna impossível a aplicação de 
uma mesma política energética para todas 
as regiões; entende que cada região 
europeia deve ter a possibilidade de seguir 
um plano individual adaptado à sua 
situação e à sua economia, desenvolvendo 
as fontes de energia mais suscetíveis de 
realizar os objetivos do Roteiro; solicita, 
portanto, à Comissão que adote uma 
estratégia da especialização regional no 
domínio da energia; entende que, com 
base nessa especialização, a UE deverá 
passar a medir os objetivos europeus em 
matéria de energia à escala da UE, em 
lugar dos objetivos nacionais.

9. Observa que a variedade de condições 
geográficas torna impossível a aplicação de 
uma mesma política energética para todas 
as regiões; entende que cada região 
europeia deve ter a possibilidade de seguir 
um plano individual adaptado à sua 
situação e à sua economia, desenvolvendo 
fontes de energia sustentáveis suscetíveis 
de realizar os objetivos do Roteiro; solicita, 
portanto, à Comissão que adote uma 
estratégia da especialização regional no 
domínio da energia;

Or. en

Alteração 17
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Observa que a variedade de condições 9. Observa que a variedade de condições 
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geográficas torna impossível a aplicação de 
uma mesma política energética para todas 
as regiões; entende que cada região 
europeia deve ter a possibilidade de seguir 
um plano individual adaptado à sua 
situação e à sua economia, desenvolvendo 
as fontes de energia mais suscetíveis de 
realizar os objetivos do Roteiro; solicita, 
portanto, à Comissão que adote uma 
estratégia da especialização regional no 
domínio da energia; entende que, com base 
nessa especialização, a UE deverá passar a 
medir os objetivos europeus em matéria de 
energia à escala da UE, em lugar dos 
objetivos nacionais.

geográficas torna impossível a aplicação de 
uma mesma política energética para todas 
as regiões; sem esquecer os critérios de 
ação comum, entende que cada região 
europeia deve ter a possibilidade de seguir 
um plano individual adaptado à sua 
situação e à sua economia, desenvolvendo 
as fontes de energia mais suscetíveis de 
realizar os objetivos do Roteiro; solicita, 
portanto, à Comissão que adote uma 
estratégia da especialização regional no 
domínio da energia; entende que, com base 
nessa especialização, a UE deverá passar a 
medir os objetivos europeus em matéria de 
energia à escala da UE, em lugar dos 
objetivos nacionais; solicita que seja 
tomada em consideração a singularidade 
das regiões com condições geográficas 
específicas, em conformidade com o 
estabelecido no Tratado da União 
Europeia.

Or. es

Alteração 18
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Lamenta que a Comissão não tenha 
implementado as recomendações do seu 
grupo consultivo de revisão pelos pares 
sobre o Roteiro para a Energia 2050; 
insta a Comissão a apresentar uma versão 
atualizada do Roteiro para a Energia que 
tome em conta as recomendações.

Or. en

Alteração 19
Jean-Jacob Bicep
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Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Recorda que a dimensão regional do 
desafio energético é fortemente 
determinada pelas escolhas nacionais 
relativas ao cabaz energético e à política 
energética; observa que a Europa 
ocidental e setentrional está mais bem 
equipada do que a periferia para 
enfrentar os desafios dos próximos anos 
relacionados com energia;  sublinha a 
necessidade de que a União Europeia 
adote uma verdadeira política comum da 
energia que garanta o funcionamento do 
mercado interno e a segurança do 
aprovisionamento energético para todas 
as regiões;

Or. fr

Alteração 20
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Apoiando embora um acordo global 
em matéria de alterações climáticas, 
lamenta que o roteiro não apresente um 
cenário em esse acordo não seja 
alcançado; sublinha o risco de uma fuga 
de carbono para a indústria pesada da 
Europa e o seu efeito no desenvolvimento 
regional e na coesão social;

Or. en

Alteração 21
Lena Kolarska-Bobińska
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Projeto de parecer
N.º 9-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-C. Convida a Comissão a apresentar 
uma proposta sobre a forma de aumentar 
a eficiência na exploração das fontes de 
energia renováveis na UE e nas suas 
regiões, defendendo as vantagens de um 
sistema de incentivos comuns ao nível da 
UE para as fontes de energia renováveis, 
que permitiria escolher o tipo específico 
de energias renováveis mais adaptado às 
regiões da UE onde possam ser utilizadas 
de forma mais rentável e, 
consequentemente, levar a uma 
diminuição do preço da eletricidade; 
entende que, a médio prazo, podem ser 
criados grupos de mercados de energias 
renováveis a nível regional;

Or. en


