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Alteração 1
Victor Boştinaru

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que 
contribuem para a criação de emprego;

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis e a exploração das mesmas 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE; além disso, asseguram 
a diversificação da oferta de energia e 
promovem a segurança energética, 
contribuindo, ao mesmo tempo, para a 
criação de emprego;

Or. en

Alteração 2
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para a criação de emprego;

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para o aumento da competitividade e da 
criação de emprego sustentável;

Or. pt

Alteração 3
Justina Vitkauskaite
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para a criação de emprego;

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para a criação de emprego; além disso, tal
permite reduzir a dependência da Europa 
das fontes de energia convencionais, 
garantindo um aprovisionamento 
energético seguro, independente, 
diversificado e com baixas emissões para 
a Europa;

Or. en

Alteração 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para a criação de emprego;

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis e em outras fontes de energia 
com emissões reduzidas, e a exploração 
das mesmas, promovem o desenvolvimento 
económico, a inovação e o crescimento 
regional sustentável da UE, além de que 
contribuem para a criação de emprego;

Or. en

Alteração 5
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para a criação de emprego;

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação, a convergência social das 
regiões e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para a criação de emprego;

Or. en

Alteração 6
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para a criação de emprego;

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
promovem o desenvolvimento económico 
e social, a inovação e o crescimento 
regional sustentável da UE, a criação de 
emprego, a coesão territorial, a redução 
da precariedade energética, além de que 
contribuem para a saúde e o bem-estar 
humanos;

Or. fr

Alteração 7
María Irigoyen Pérez

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 

1. Reitera que o investimento em energias 
renováveis, e a exploração das mesmas, 
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promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação e o crescimento regional 
sustentável da UE, além de que contribuem 
para a criação de emprego;

promovem o desenvolvimento económico, 
a inovação, a tecnologia e o crescimento 
regional sustentável da UE, além de que 
contribuem para a criação de emprego 
estável, nomeadamente em pequenas e 
médias empresas em todo o território da 
União, promovendo o desenvolvimento e a 
eliminação de situações específicas de 
vulnerabilidade social e geográfica;

Or. es

Alteração 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 1 – travessão 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

– Tendo em conta o relatório sobre o 
papel da política de coesão da UE na 
aplicação da nova política energética 
europeia,
(Esta citação deve preceder o primeiro 
parágrafo.)

Or. en

Alteração 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que é imprescindível à 
competitividade da indústria europeia e 
das nossas regiões um aprovisionamento 
energético seguro, a preços acessíveis e 
respeitador do ambiente; salienta, por 
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conseguinte, que a reorganização do 
sistema de aprovisionamento energético, 
através de um aumento da quota das 
FER, deverá ser realizada de forma 
eficiente em termos de custos, não 
devendo, simultaneamente, afetar a 
segurança do aprovisionamento;

Or. en

Alteração 10
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que foram criados cerca de 
meio milhão de postos de trabalho no 
setor das energias renováveis e que um 
forte crescimento das FER poderá gerar 
três milhões de postos de trabalho até 
2030;

Or. fr

Alteração 11
María Irigoyen Pérez

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta os Estados-Membros a 
continuarem a apostar no investimento 
em energias renováveis e na convergência 
energética e lamenta a tendência de 
retirar incentivos às energias renováveis a 
favor de outras fontes de energia menos 
sustentáveis do ponto de vista ambiental e 
socioeconómico;
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Or. es

Alteração 12
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento;

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento em 
consonância com a reorientação no 
sentido da afetação de uma percentagem 
mais elevada de financiamento a projetos 
no domínio da eficiência energética;

Or. en

Alteração 13
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
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continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento;

continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política europeia permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento;

Or. en

Alteração 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento; 

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia, bem como no 
domínio dos serviços de eletricidade e de 
transporte de energia; enaltece o facto de 
que o contributo da política de coesão e 
regional para encorajar a utilização das 
energias renováveis se tem continuado a 
expandir paulatinamente; considera 
particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento;

Or. ro

Alteração 15
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
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na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento;

na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
continuado a expandir paulatinamente 
tendo em vista o objetivo de que as FER 
contribuam plenamente para as metas da 
UE em matéria de política energética e da 
concretização dos objetivos da UE neste 
domínio ao nível de toda a União;
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento;

Or. en

Alteração 16
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem
continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento;

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento; 
entende que é necessário estabelecer 
objetivos vinculativos ambiciosos em 
matéria de energia renovável para além 
do Horizonte 2020 a fim de promover a 
transição para uma utilização cada vez 
mais exclusiva de energias limpas e 
renováveis;
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Or. fr

Alteração 17
María Irigoyen Pérez

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da Comissão permita 
aumentar mais a taxa de financiamento no 
próximo período de financiamento;

2. Considera que cabe à política regional 
da UE desempenhar um papel importante 
na promoção da produção de energia 
renovável à escala europeia; enaltece o 
facto de que o contributo da política de 
coesão e regional para encorajar a 
utilização das energias renováveis se tem 
continuado a expandir paulatinamente; 
considera particularmente importante que a 
orientação da política da União Europeia 
contemple um nível de financiamento 
suficiente para o próximo período de 
2014-2020;

Or. es

Alteração 18
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Considera que para tirar pleno partido 
dos benefícios oferecidos pelas fontes de 
energias renováveis existe a necessidade 
de uma estreita cooperação na área das 
infraestruturas energéticas e de um 
financiamento europeu adicional 
destinado às novas tecnologias;

Or. ro



PE504.185v01-00 12/50 AM\925382PT.doc

PT

Alteração 19
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que a utilização 
inteligente de financiamento comunitário 
para o próximo período de programação 
2014-2020 permitirá que sejam 
alcançados quer o objetivo de aumentar 
20 % a proporção de fontes de energia 
renováveis, quer os objetivos de 
sustentabilidade e competitividade na 
União Europeia;

Or. ro

Alteração 20
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que as comunidades locais e 
regionais podem desempenhar um papel 
importante no desenvolvimento das 
energias renováveis e na transição para 
uma sociedade com reduzida dependência 
de fontes energéticas com elevado teor de 
carbono;

Or. fr

Alteração 21
Jean-Jacob Bicep
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Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Nota que as energias renováveis 
recebem um apoio significativo no âmbito 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER); considera, no 
entanto, que o nível de financiamento 
concedido ao abrigo do FEDER para 
novas estruturas energéticas é reduzido, 
especialmente no que respeita a projetos 
de investimento em redes de energia; 
salienta as potencialidades dos Fundos 
Estruturais no que se refere à 
modernização da infraestrutura 
energética existente, assegurando uma 
infraestrutura bem interligada a nível 
europeu que permita integrar as energias 
renováveis no mercado energético 
europeu;

Or. en

Alteração 22
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reitera que o investimento ao abrigo dos 
fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a 
resolução dos problemas atinentes às 
energias renováveis; chama também a 
atenção para a importância do 
investimento privado, antes do mais 
europeu, e dos instrumentos financeiros 
inovadores; releva além disso, sem 
descurar o papel do Horizonte 2020, que os 
projetos de investigação e de 
desenvolvimento apoiados ao abrigo dos 
Fundos estruturais, em particular os que 

3. Considera que é oportuno promover o 
desenvolvimento das energias renováveis, 
em detrimento dos combustíveis fósseis, a 
nível regional, reforçando o investimento 
nesse domínio, não obstante os elevados 
custos de arranque associados a estes 
projetos; reitera que o investimento ao 
abrigo dos fundos do quadro estratégico 
comum pode contribuir significativamente 
para a resolução dos problemas atinentes às 
energias renováveis promovendo a 
produção integrada de energia renovável 
através da criação de redes de energia 
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são levados a cabo a nível local, são 
fulcrais para o desenvolvimento do setor 
das energias renováveis a nível europeu e 
para a resposta aos desafios territoriais 
específicos;

inteligentes adaptadas às fontes de 
energia renováveis, instalações de 
armazenamento de energia, 
infraestruturas energéticas inteligentes 
em habitações e empresas e centrais de 
cogeração para a produção de calor e de 
eletricidade; releva além disso, sem 
descurar o papel do Horizonte 2020, que os 
projetos de investigação e de 
desenvolvimento apoiados ao abrigo dos 
Fundos estruturais, em particular os que 
são levados a cabo a nível local, são 
fulcrais para o desenvolvimento do setor 
das energias renováveis a nível europeu e 
para a resposta aos desafios territoriais 
específicos;

Or. en

Alteração 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reitera que o investimento ao abrigo dos 
fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a 
resolução dos problemas atinentes às 
energias renováveis; chama também a 
atenção para a importância do investimento 
privado, antes do mais europeu, e dos 
instrumentos financeiros inovadores; releva 
além disso, sem descurar o papel do 
Horizonte 2020, que os projetos de 
investigação e de desenvolvimento 
apoiados ao abrigo dos Fundos estruturais, 
em particular os que são levados a cabo a 
nível local, são fulcrais para o 
desenvolvimento do setor das energias 
renováveis a nível europeu e para a 
resposta aos desafios territoriais 
específicos;

3. Reitera que o investimento ao abrigo dos 
fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a 
resolução dos problemas atinentes às 
energias renováveis; chama também a 
atenção para a importância do investimento 
privado e dos instrumentos financeiros 
inovadores; releva além disso, sem 
descurar o papel do Horizonte 2020, que os 
projetos de investigação e de 
desenvolvimento apoiados ao abrigo dos 
Fundos estruturais, em particular os que 
são levados a cabo a nível local, são 
fulcrais para o desenvolvimento do setor 
das energias, incluindo renováveis, a nível 
europeu e para a resposta aos desafios 
territoriais específicos; nota que as 
autoridades regionais e locais têm um 
papel fundamental a desempenhar no que 
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respeita à implementação das inovações 
mais necessárias no setor da energia, com 
vista ao cumprimento das metas da UE 
em matéria de energia renovável e de 
eficiência energética, e que devem ter 
uma oportunidade real de contribuir para 
o alcance dessas metas;

Or. en

Alteração 24
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reitera que o investimento ao abrigo dos 
fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a 
resolução dos problemas atinentes às 
energias renováveis; chama também a 
atenção para a importância do investimento 
privado, antes do mais europeu, e dos 
instrumentos financeiros inovadores; releva 
além disso, sem descurar o papel do 
Horizonte 2020, que os projetos de 
investigação e de desenvolvimento 
apoiados ao abrigo dos Fundos estruturais, 
em particular os que são levados a cabo a 
nível local, são fulcrais para o 
desenvolvimento do setor das energias 
renováveis a nível europeu e para a 
resposta aos desafios territoriais 
específicos;

3. Reitera que o investimento ao abrigo dos 
fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a 
resolução dos problemas atinentes às 
energias renováveis e para a exploração 
do potencial de eficiência energética das 
mesmas; chama também a atenção para a 
importância do investimento privado, antes 
do mais europeu, e dos instrumentos 
financeiros inovadores; releva além disso, 
sem descurar o papel do Horizonte 2020, 
que os projetos de investigação e de 
desenvolvimento apoiados ao abrigo dos 
Fundos estruturais, em particular os que 
são levados a cabo a nível local, são 
fulcrais para o desenvolvimento do setor 
das energias renováveis a nível europeu e 
para a resposta aos desafios territoriais 
específicos;

Or. en

Alteração 25
María Irigoyen Pérez
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reitera que o investimento ao abrigo dos 
fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a 
resolução dos problemas atinentes às 
energias renováveis; chama também a 
atenção para a importância do investimento
privado, antes do mais europeu, e dos 
instrumentos financeiros inovadores; releva
além disso, sem descurar o papel do 
Horizonte 2020, que os projetos de 
investigação e de desenvolvimento 
apoiados ao abrigo dos Fundos Estruturais, 
em particular os que são levados a cabo a 
nível local, são fulcrais para o 
desenvolvimento do setor das energias 
renováveis a nível europeu e para a 
resposta aos desafios territoriais 
específicos;

3. Reitera que o investimento ao abrigo dos 
fundos do quadro estratégico comum pode 
contribuir significativamente para a 
resolução dos problemas atinentes às 
energias renováveis; chama também a 
atenção para a importância do investimento 
público e privado, antes do mais europeu, e 
dos instrumentos financeiros inovadores; 
releva além disso, sem descurar o papel do 
Horizonte 2020, que os projetos de 
investigação e de desenvolvimento 
apoiados ao abrigo dos Fundos Estruturais, 
em particular os que são levados a cabo a 
nível local, são fulcrais para o 
desenvolvimento do setor das energias 
renováveis a nível europeu e para a 
resposta aos desafios territoriais 
específicos;

Or. es

Alteração 26
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Chama a atenção para a necessidade 
de fomentar o aproveitamento do 
potencial existente em energias 
renováveis das ilhas, onde a dependência 
de energias fósseis é agravada pela 
distância e isolamento geográfico, sendo 
assim recomendável ter em conta a 
necessidade de incluir na política 
energética europeia, os instrumentos que 
permitam responder adequadamente aos 
desafios que os sistemas energéticos 
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isolados colocam;

Or. pt

Alteração 27
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a importância das redes 
inteligentes no futuro – em consonância 
com a visão contida no projeto de política 
energética da Comissão Europeia – para 
fazer face aos desequilíbrios em termos de 
disponibilidade de energias renováveis na 
UE e para a criação de um mercado 
energético pan-europeu capaz de fornecer 
energia proveniente de fontes renováveis 
a todas as regiões; 

Or. en

Alteração 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considerando que, atualmente, a 
produção de energias renováveis, na 
maior parte das vezes, não tem em conta 
as condições geográficas dos locais de 
implantação das unidades de produção 
nem as vantagens em termos de custos, o 
que aumenta desnecessariamente os 
custos da transição energética na Europa;

Or. en
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Alteração 29
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Entende que é necessário introduzir 
algumas adaptações na infraestrutura 
energética europeia aos níveis de 
distribuição e de transmissão no sentido 
de permitir uma maior integração das 
fontes de energia renováveis; recomenda 
que a futura programação dos 
investimentos em infraestruturas, 
provenientes de fontes nacionais e 
comunitárias, tenha em conta o cenário a 
longo prazo e cubra os resultados 
estimados e as necessidades adicionais, no 
domínio do desenvolvimento técnico de 
infraestruturas para fontes de energia 
renovável; 

Or. ro

Alteração 30
Victor Boştinaru

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha que os investimentos no 
domínio das fontes de energia renovável 
são essenciais para permitir que o seu 
preço se torne mais competitivo e 
comparável ao das fontes de energia 
tradicionais;

Or. en
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Alteração 31
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Salienta a necessidade da criação de 
incentivos, da simplificação das 
estratégias de financiamento e de uma 
redução dos custos de transação para o 
beneficiário dos fundos; sublinha que os 
atores a nível regional e nacional devem 
ser encorajados a investir mais em 
energias renováveis e defende a 
simplificação dos quadros regulamentares 
e das condições de mercado; incentiva a 
Comissão Europeia, os Estados-Membros 
e os reguladores a intensificarem esforços 
no sentido de eliminar estes obstáculos;

Or. en

Alteração 32
Victor Boştinaru

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Considera fundamental que os 
investimentos em fontes de energia 
renovável sejam complementados por 
investimentos numa rede de distribuição 
inteligente e interligada, incluindo redes 
inteligentes;

Or. en



PE504.185v01-00 20/50 AM\925382PT.doc

PT

Alteração 33
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios à 
capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas; assinala a 
importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia; entende que, por exemplo, o 
mecanismo de assistência europeia à 
energia local (ELENA) deveria apoiar de 
forma mais positiva os projetos de 
investimento em grande escala em 
energias renováveis, e que o Programa 
Energia Inteligente - Europa poderia ser 
utilizado para fomentar a aceitação das
energias renováveis;

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios à 
capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas; assinala a 
importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia; entende que, por exemplo, o 
mecanismo de assistência europeia à 
energia local (ELENA) deveria apoiar de 
forma mais positiva projetos de 
investimento em energias renováveis em 
pequena escala e descentralizados, e que o 
Programa Energia Inteligente - Europa 
poderia ser utilizado para fomentar 
projetos conjuntos envolvendo pequenas 
comunidades rurais no domínio destas 
energias;

Or. en

Alteração 34
Joachim Zeller

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios à 
capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas; assinala a 
importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia; entende que, por exemplo, o 
mecanismo de assistência europeia à 

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios à 
capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas; assinala a 
importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia; exige avanços na criação e no 
desenvolvimento do mercado interno 
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energia local (ELENA) deveria apoiar de 
forma mais positiva os projetos de 
investimento em grande escala em energias 
renováveis, e que o Programa Energia 
Inteligente - Europa poderia ser utilizado 
para fomentar a aceitação das energias 
renováveis;

europeu da energia; entende que, por 
exemplo, o mecanismo de assistência 
europeia à energia local (ELENA) deveria 
apoiar de forma mais positiva os projetos 
de investimento em grande escala em 
energias renováveis, e que o Programa 
Energia Inteligente - Europa poderia ser 
utilizado para fomentar a aceitação das 
energias renováveis;

Or. de

Alteração 35
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios à 
capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas; assinala a 
importância tanto do financiamento
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia; entende que, por exemplo, o 
mecanismo de assistência europeia à 
energia local (ELENA) deveria apoiar de 
forma mais positiva os projetos de 
investimento em grande escala em energias 
renováveis, e que o Programa Energia 
Inteligente - Europa poderia ser utilizado 
para fomentar a aceitação das energias 
renováveis;

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios à 
capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas; assinala a 
importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia, em particular na modernização 
de infraestruturas; entende que, por 
exemplo, o mecanismo de assistência 
europeia à energia local (ELENA) deveria 
apoiar de forma mais positiva os projetos 
de investimento em grande escala em 
energias renováveis, e que o Programa 
Energia Inteligente - Europa poderia ser 
utilizado para fomentar a aceitação das 
energias renováveis;

Or. en

Alteração 36
Mojca Kleva Kekuš
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios à 
capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas; assinala a 
importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia; entende que, por exemplo, o 
mecanismo de assistência europeia à 
energia local (ELENA) deveria apoiar de 
forma mais positiva os projetos de 
investimento em grande escala em energias 
renováveis, e que o Programa Energia 
Inteligente - Europa poderia ser utilizado 
para fomentar a aceitação das energias 
renováveis;

4. Sublinha que a utilização de 
tecnologias ligadas às energias renováveis 
deve ser otimizada com base na 
disponibilidade de recursos renováveis em 
cada região; releva que o aumento da 
produção de energias renováveis colocará 
desafios à capacidade de funcionamento 
das infraestruturas energéticas, dado que 
as fontes se encontram frequentemente a 
grande distância, o que exige trabalhos de 
desenvolvimento significativos em linhas 
de transporte e de distribuição; assinala a 
importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia; entende que, por exemplo, o 
mecanismo de assistência europeia à 
energia local (ELENA) deveria apoiar de 
forma mais positiva os projetos de 
investimento em grande escala em energias 
renováveis, e que o Programa Energia 
Inteligente - Europa poderia ser utilizado 
para fomentar a aceitação das energias 
renováveis;

Or. en

Alteração 37
María Irigoyen Pérez

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios à 
capacidade de funcionamento das 
infraestruturas energéticas; assinala a 
importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 

4. Releva que o aumento da produção de 
energias renováveis colocará desafios ao 
funcionamento objetivo das infraestruturas 
energéticas atuais e que a integração das 
energias renováveis, em cumprimento dos 
objetivos de política energética da UE, 
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de investimentos em infraestruturas de 
energia; entende que, por exemplo, o 
mecanismo de assistência europeia à 
energia local (ELENA) deveria apoiar de 
forma mais positiva os projetos de 
investimento em grande escala em energias 
renováveis, e que o Programa Energia 
Inteligente - Europa poderia ser utilizado 
para fomentar a aceitação das energias 
renováveis;

exige uma rede de transporte em malha; 
salienta a importância de aumentar tanto 
o número como a capacidade das 
interligações transnacionais, bem como 
de reforçar as infraestruturas de 
transmissão de energia internas; assinala 
a importância tanto do financiamento 
público como privado, sempre que se trate 
de investimentos em infraestruturas de 
energia; entende que, por exemplo, o 
mecanismo de assistência europeia à 
energia local (ELENA) deveria apoiar de 
forma mais eficiente os projetos de 
investimento em grande escala em energias 
renováveis, e que o Programa Energia 
Inteligente - Europa poderia ser utilizado 
para fomentar uma maior aceitação e 
utilização das energias renováveis; 

Or. es

Alteração 38
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera, em virtude das 
necessidades regionais, que o 
financiamento ao abrigo do quadro 
estratégico comum destinado às energias 
renováveis deve incidir, principalmente, 
na distribuição, a nível local, da energia 
ou do combustível produzidos e em 
projetos de energias renováveis de 
pequena dimensão;

Or. en

Alteração 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Observa que as FER já alcançaram 
uma quota de mercado superior a 20 % 
em muitos Estados-Membros e que os 
regimes de subvenção da rede e os 
regimes preferenciais, definidos pelos 
Estados, levam, entretanto, a distorções 
da concorrência;

Or. en

Alteração 40
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Constata que na União Europeia os 
locais para produção de energia renovável 
de forma mais eficiente e competitiva se 
encontram por vezes longe dos centros de 
consumo e que é, por conseguinte, 
necessário desenvolver redes de 
transporte adaptadas às energias limpas; 
salienta que a produção eficiente de FER 
a nível local deve ser igualmente 
promovida com vista a reduzir as perdas 
de transporte e melhorar a segurança do 
aprovisionamento, bem como fomentar a 
autossuficiência energética das regiões;

Or. fr

Alteração 41
Lena Kolarska-Bobińska



AM\925382PT.doc 25/50 PE504.185v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Apoia uma abordagem 
descentralizada e de governação a vários 
níveis da política energética e no domínio 
das energias renováveis, incluindo, inter 
alia, o Pacto dos Autarcas e o 
aprofundamento da iniciativa «Cidades 
Inteligentes», bem como a promoção das 
melhores soluções a nível local e regional 
mediante a realização de campanhas de 
informação;

Or. en

Alteração 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Solicita a revogação das derrogações 
nacionais relativas à proibição 
comunitária de auxílios às energias 
renováveis, devido ao surgimento de 
distorções da concorrência em países com 
quota de mercado superior a 20 %; tem 
igualmente uma opinião crítica sobre os 
regimes preferenciais para a alimentação 
da rede das FER a partir de determinadas 
quotas de mercado, uma vez que tal pode 
provocar uma instabilidade das redes e 
distorções da concorrência;

Or. en

Alteração 43
Younous Omarjee
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Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Salienta que a produção 
descentralizada de energias renováveis, 
na forma de cooperativas de cidadãos que 
investem conjuntamente na produção e no 
fornecimento de energia sustentável na 
sua região ou área de residência, 
desempenha igualmente um papel 
importante na futura política em matéria 
de energias renováveis;

Or. fr

Alteração 44
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Observa que os projetos de energias 
renováveis de grande dimensão têm 
muitas vezes de contemplar a transmissão 
da energia fora da região de produção, 
devido à incapacidade das redes locais de 
absorverem aquela energia intermitente;

Or. en

Alteração 45
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020;

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020; lamenta que a dependência 
crescente da UE de combustíveis fósseis 
importados e a falta de instalações de 
armazenamento de energia contribuam 
para deixar as regiões europeias 
vulneráveis a crises e aos efeitos da 
concorrência;

Or. en

Alteração 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020; 

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020; releva a importância a longo 
prazo dos esforços para substituir a energia 
fóssil e a energia importada por energia 
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produzida localmente e regionalmente, 
incluindo projetos de cooperação 
transfronteiriços, a partir de fontes 
renováveis, para atingir os objetivos 
estabelecidos no Roteiro Energético de 
2050 e na estratégia Europa 2020;

Or. ro

Alteração 47
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020;

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva por isso 
para a importância da necessidade de uma 
estratégia política de apoio sustentável a 
longo prazo para estas matérias, através 
da promoção de novas tecnologias e 
sistemas de apoio ambiciosos mas 
coerentes, para os esforços de substituir a 
energia fóssil e a energia importada por 
energia produzida localmente a partir de 
fontes renováveis, para atingir os objetivos 
estabelecidos no Roteiro Energético de 
2050 e na estratégia Europa 2020; 

Or. pt

Alteração 48
Victor Boştinaru

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
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economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020;

economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva a 
importância a curto-médio prazo dos 
esforços para substituir a energia fóssil e a 
energia importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020;

Or. en

Alteração 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam da forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020;

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o papel para a economia 
regional europeia das fontes de energia 
renovável; releva a importância a longo 
prazo dos esforços para substituir a energia 
com elevadas emissões de carbono e a 
energia importada por energia produzida 
localmente, para atingir os objetivos 
estabelecidos no Roteiro Energético de 
2050 e na estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 50
María Irigoyen Pérez

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam de forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020;

5. Refere a importância da autossuficiência 
em energia e de garantir a segurança do 
aprovisionamento energético em toda a 
UE, bem como o significativo papel para a 
economia regional europeia das fontes de 
energia renovável, incluindo as que se 
renovam de forma lenta; releva a 
importância a longo prazo dos esforços 
para substituir a energia fóssil e a energia 
importada por energia produzida 
localmente a partir de fontes renováveis, 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Energético de 2050 e na estratégia 
Europa 2020;

Or. es

Alteração 51
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Entende que as regiões da Europa 
necessitam de maior flexibilidade para se 
adaptarem e tirarem proveito das energias 
renováveis das suas diferentes regiões, é 
necessário para isso aproveitar ao 
máximo a produção descentralizada de 
energia, para lidar com as variáveis e 
explorá-las onde são mais disponível. Isto 
numa ótica descentralizada que aposte 
nas redes inteligentes e na tecnologia, 
promovendo a relação entre inovação e 
investimento de uma forma sustentável;

Or. pt
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Alteração 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita uma análise dos pagamentos 
de capacidade destinados a centrais 
elétricas convencionais para a 
manutenção da carga de base, previstos 
ou introduzidos em alguns países, e que 
poderão violar as regras europeias em 
matéria de concorrência; insta, por outro 
lado, os Estados-Membros e fornecedores 
de energia a organizarem sistemas 
europeus de carga de base com as FER 
no mercado interno, segundo os 
princípios da economia de mercado; insta 
a Comissão a desenvolver um quadro 
jurídico para clusters que garantam a 
carga de base;

Or. en

Alteração 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita que a implantação de fontes 
de energia renováveis na UE seja feita em 
moldes mais eficientes mediante a criação 
de um sistema de incentivos a nível da UE 
para as fontes de energia renováveis, com 
base no qual determinados tipos de 
energias renováveis sejam utilizados nas 
regiões da UE onde podem ser utilizados 
de forma mais eficiente, reduzindo, assim, 
os custos de fomento e garantindo uma 
atribuição eficiente dos fundos;
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Or. en

Alteração 54
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Reitera que as fontes potenciais de 
energia renovável (vento, água, sol, 
biomassa,…) se encontram em 
abundância nas regiões ultraperiféricas 
(RUP); sublinha que as RUP podem 
desempenhar um papel significativo 
enquanto laboratórios e centros de 
excelência para a investigação e inovação 
no domínio das energias renováveis, bem 
como para a sua avaliação e utilização; 
Congratula-se, nomeadamente, com o 
objetivo traçado pelas regiões 
ultraperiféricas francesas no sentido de 
até 2020 as energias renováveis 
representarem, no mínimo, 50 % do 
respetivo consumo energético final, bem 
acima da meta de 20 % fixada na 
estratégia Europa 2020; Considera que a 
União Europeia deve tirar partido dos 
pontos fortes e das experiências únicas 
das regiões ultraperiféricas e dos países e 
territórios ultramarinos em matéria de 
energia sustentável e encorajar o trabalho 
em rede nas regiões insulares para a 
partilha de boas práticas e a realização de 
atividades conjuntas;

Or. fr

Alteração 55
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 
diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 
diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões sendo portanto 
necessário uma maior flexibilidade; realça 
que a bioenergia pode contribuir muito 
para fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais; realça 
neste contexto para a importância dos 
sistemas energéticos das Ilhas e áreas 
remotas;

Or. pt

Alteração 56
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
salienta que a promoção da aceitação 
pública das energias renováveis, bem 
como a sua introdução, podem, por 
exemplo, ser levadas a cabo por 
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diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

cooperativas de energias renováveis;
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável em virtude das 
diferenças geográficas; considera que os 
pontos fortes específicos das regiões 
devem ser identificados e explorados da 
melhor forma; realça que a bioenergia 
utilizada de forma sustentável pode 
contribuir para fomentar a gestão da 
energia, o crescimento económico e a 
vitalidade, em especial nas regiões com 
baixa densidade populacional e nas zonas 
rurais;

Or. en

Alteração 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 
diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 
diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões, justificando-
se, nomeadamente, a criação de um 
programa específico na área da energia 
do tipo POSEI, tal como aprovado pelo 
Parlamento Europeu no Relatório 
Teixeira sobre o papel da política de 
coesão nas regiões ultraperiféricas da 
União Europeia no contexto da «Europa 
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2020» (2011/2195(INI)); realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

Or. pt

Alteração 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 
diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos europeus no domínio da 
energia; assinala que os Estados-Membros 
e as regiões possuem os seus próprios 
pontos fortes no que diz respeito às fontes 
de energia renovável e que, em virtude das 
diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

Or. en

Alteração 59
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 
diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 
diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; é fundamental 
que as condições e os recursos regionais e 
locais sejam tidos em consideração para o 
desenvolvimento pleno das 
potencialidades das FER; realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

Or. en

Alteração 60
María Irigoyen Pérez

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de 
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 

6. Entende que as estratégias energéticas 
sustentáveis a nível local desempenham um 
papel essencial em termos de
desenvolvimento regional e social, já que 
reforçam a implicação dos atores regionais 
nos projetos de energias renováveis; 
assinala que os Estados-Membros e as 
regiões possuem os seus próprios pontos 
fortes no que diz respeito às fontes de 
energia renovável e que, em virtude das 
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diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; realça que a 
bioenergia pode contribuir muito para 
fomentar a gestão da energia, o 
crescimento económico e a vitalidade, em 
especial nas regiões com baixa densidade 
populacional e nas zonas rurais;

diferenças geográficas, a política relativa 
às energias renováveis não pode ser a 
mesma em todas as regiões; sublinha que 
devem ser tidas em conta as 
especificidades das regiões e as 
preferências destas por fontes de energia 
renovável que se verifique serem mais 
adequadas face às condições locais a fim 
de se alcançarem os objetivos da Europa 
2020; realça que a bioenergia pode 
contribuir muito para fomentar a gestão da 
energia, o crescimento económico e a 
vitalidade, em especial nas regiões com 
baixa densidade populacional e nas zonas 
rurais, e sublinha também a importância 
de outras fontes de energia como a 
energia geotérmica, a energia eólica, 
nomeadamente a energia eólica marítima 
e a energia gerada através das ondas do 
mar e das marés, que proporcionam 
soluções eficazes para fazer face às 
necessidades dos consumidores mais 
vulneráveis e contribuem para a criação 
de emprego;

Or. es

Alteração 61
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem integrada ao nível das regiões 
para impulsionar a utilização das 
energias renováveis; defende o 
envolvimento dos vários atores na 
implementação da infraestrutura, 
evitando uma carga burocrática 
acrescida;

Or. en
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Alteração 62
Joachim Zeller

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument -
ENI) devem ser explorados plenamente a 
fim de contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 
práticas no âmbito desses programas;

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument -
ENI) devem ser explorados a fim de 
contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 
práticas no âmbito desses programas;

Or. de

Alteração 63
Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
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Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument -
ENI) devem ser explorados plenamente a 
fim de contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 
práticas no âmbito desses programas;

Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument -
ENI) devem ser explorados, na medida do 
possível, a fim de contribuírem para o 
lançamento das energias renováveis; realça 
também que devem ser partilhadas e 
adotadas as boas práticas no âmbito desses 
programas;

Or. de

Alteração 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument –
ENI) devem ser explorados plenamente a 
fim de contribuírem para o lançamento 
das energias renováveis; realça também 
que devem ser partilhadas e adotadas as 
boas práticas no âmbito desses programas;

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument –
ENI) devem ser explorados; realça também 
que devem ser partilhadas e adotadas as 
boas práticas no âmbito desses programas;
apoia a utilização dos fundos da política 
de coesão e da política energética em 
projetos transfronteiriços com países 
terceiros parceiros e nas ligações entre as 
redes nacionais; salienta que as regiões 
fronteiriças devem ser incorporadas, tanto 
quanto possível, no sistema da UE para 
garantir um desenvolvimento sustentável 
de ambos os lados da fronteira; realça que 
esse financiamento deve estar sujeito à 
aplicação das regras do mercado da 
energia da UE, incluindo o terceiro 
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pacote da energia;

Or. en

Alteração 65
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument –
ENI) devem ser explorados plenamente a 
fim de contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 
práticas no âmbito desses programas;

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; realça a necessidade de uma 
cooperação mais estreita no domínio da 
política energética com os países vizinhos 
da UE, promovendo o intercâmbio das 
melhores práticas ao nível da União e 
reduzindo os desequilíbrios existentes em 
termos de utilização sustentável de 
recursos; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument –
ENI) devem ser explorados plenamente a 
fim de contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 
práticas no âmbito desses programas;

Or. en

Alteração 66
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança
(European Neighbourhood Instrument -
ENI) devem ser explorados plenamente a 
fim de contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 
práticas no âmbito desses programas;

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços, dos programas de 
cooperação regional e da cooperação 
territorial entre as RUP e países vizinhos 
respetivos no domínio da energia no 
âmbito de quadros jurídicos apropriados; 
observa que o Instrumento de Assistência 
de Pré-Adesão (IPA) e o Instrumento 
Europeu de Vizinhança (European 
Neighbourhood Instrument - ENI) devem 
ser explorados plenamente a fim de 
contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 
práticas no âmbito desses programas;

Or. fr

Alteração 67
María Irigoyen Pérez

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument -
ENI) devem ser explorados plenamente a 
fim de contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 

7. Reitera que os projetos rentáveis de 
energia renovável não devem parar nas 
fronteiras da União, tanto internas como 
externas; chama a atenção para a 
importância do recurso aos mecanismos 
de cooperação e dos projetos de energia 
transfronteiriços e considera que os 
programas europeus de cooperação 
regional, bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(European Neighbourhood Instrument -
ENI) devem ser explorados plenamente a 
fim de contribuírem para o lançamento das 
energias renováveis; insiste na 
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práticas no âmbito desses programas; importância de reforçar a cooperação 
internacional no domínio energético, por 
exemplo no sul do Mediterrâneo, com 
vista a fomentar o desenvolvimento das 
energias renováveis; realça também que 
devem ser partilhadas e adotadas as boas 
práticas no âmbito desses programas;

Or. es

Alteração 68
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Destaca a importância de realizar 
gradualmente um mercado interno 
europeu das energias renováveis em todas 
as regiões da Europa, que leve em linha 
de conta todas as suas fontes de energia 
permitindo que estas se tornem 
competitivas numa base sustentável.

Or. pt

Alteração 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Observa que a existência de um 
grande número de mecanismos diferentes 
de apoio às energias renováveis nos 
Estados-Membros provoca ineficiências 
significativas no comércio transfronteiras 
de eletricidade, uma vez que reforça e 
agrava consideravelmente as 
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desigualdades existentes, contrariando, 
assim, uma plena realização do mercado 
interno da energia; sublinha que isso 
constitui um obstáculo importante ao 
desenvolvimento de projetos regionais 
transfronteiriços no domínio das energias 
renováveis, a que são aplicáveis diferentes 
regimes de subvenção;

Or. en

Alteração 70
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Refere que a integração e expansão 
das energias renováveis, contribui de 
forma significativa para a redução dos 
custos ambientais das fontes 
convencionais de energia, reduzindo o 
uso de combustíveis fósseis e as emissões 
de gases de efeito de estufa, devendo no 
entanto serem desenvolvidas tendo em 
atenção o respeito pela conservação da 
natureza e pela biodiversidade;

Or. pt

Alteração 71
Joachim Zeller

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
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assinala que os objetivos estabelecidos e os 
requisitos impostos à produção podem nem 
sempre ser absolutamente coerentes; realça 
que a legislação que limita a exploração de 
energia renovável dificultará, no pior dos 
casos, a consecução dos objetivos, o que 
pode afetar negativamente a economia 
regional;

assinala que os objetivos estabelecidos e os 
requisitos impostos à produção podem nem 
sempre ser absolutamente coerentes; realça 
que a legislação que limita a exploração de 
energia renovável dificultará, no pior dos 
casos, a consecução dos objetivos, o que 
pode afetar negativamente a economia 
regional; salienta que a produção de 
energia a partir de fontes de energia 
renováveis está estreitamente associada à 
construção e ao desenvolvimento das 
infraestruturas energéticas e que os 
processos de planeamento necessários 
para o efeito tornam, frequentemente, 
necessária a cooperação de diversos níveis 
de planeamento; assinala que a legislação 
nacional deve assegurar a simplificação e 
aceleração dos processos de planeamento 
no desenvolvimento das infraestruturas 
energéticas;

Or. de

Alteração 72
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
assinala que os objetivos estabelecidos e os 
requisitos impostos à produção podem nem 
sempre ser absolutamente coerentes; realça 
que a legislação que limita a exploração de 
energia renovável dificultará, no pior dos 
casos, a consecução dos objetivos, o que 
pode afetar negativamente a economia 
regional;

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
assinala que os objetivos estabelecidos e os 
requisitos impostos à produção que se quer 
cada vez mais sustentável e eficiente,
podem nem sempre ser absolutamente 
coerentes, limitando o acesso de todos os 
cidadãos europeus a uma energia segura, 
sustentável e a preços abordáveis; realça 
que a legislação que limita a exploração de 
energia renovável dificultará, no pior dos 
casos, a consecução dos objetivos, o que 
pode afetar negativamente a economia 
regional;
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Or. pt

Alteração 73
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
assinala que os objetivos estabelecidos e 
os requisitos impostos à produção podem 
nem sempre ser absolutamente coerentes; 
realça que a legislação que limita a 
exploração de energia renovável 
dificultará, no pior dos casos, a 
consecução dos objetivos, o que pode 
afetar negativamente a economia regional.

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
encoraja a adoção de uma abordagem de 
governação a vários níveis visando uma 
ligação efetiva entre os planos de ação 
nacionais relativos à energia renovável e 
as estratégias de financiamento regional.

Or. en

Alteração 74
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
assinala que os objetivos estabelecidos e os 
requisitos impostos à produção podem nem 
sempre ser absolutamente coerentes; realça 
que a legislação que limita a exploração de 
energia renovável dificultará, no pior dos 
casos, a consecução dos objetivos, o que 
pode afetar negativamente a economia 
regional;

8. Assinala que a coerência, a 
perseverança, a inovação e a 
sustentabilidade são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
assinala que os objetivos estabelecidos e os 
requisitos impostos à produção podem nem 
sempre ser absolutamente coerentes; realça 
que a legislação que limita a exploração de 
energia renovável dificultará, no pior dos 
casos, a consecução dos objetivos, o que 
pode afetar negativamente a economia
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regional.

Or. en

Alteração 75
María Irigoyen Pérez

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
assinala que os objetivos estabelecidos e os 
requisitos impostos à produção podem nem 
sempre ser absolutamente coerentes; realça 
que a legislação que limita a exploração de 
energia renovável dificultará, no pior dos 
casos, a consecução dos objetivos, o que 
pode afetar negativamente a economia 
regional;

8. Assinala que a coerência e a 
perseverança são elementos-chave da 
política climática e energética da União; 
assinala que os objetivos estabelecidos e os 
requisitos impostos à produção podem nem 
sempre ser absolutamente coerentes com a 
finalidade de alcançar os objetivos da 
Europa 2020 e de que em 2050 a maior 
parte do aprovisionamento energético 
provenha de energias renováveis; realça 
que a legislação que limita a exploração de 
energia renovável dificultará, no pior dos 
casos, a consecução dos objetivos, o que 
pode afetar negativamente a economia 
regional;

Or. es

Alteração 76
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Realça a necessidade de aumentar 
nesta área o apoio concertado para 
campanhas de informação, especificas e 
direcionadas que tenham em conta as 
especificidades de cada região e que 
incluam a apresentação de resultados, 
mostrando assim os benefícios que a 
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região têm tido com a utilização das 
energias renováveis.

Or. pt

Alteração 77
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Salienta a importância da 
experiência valiosa adquirida a nível local 
para alcançar a independência energética 
através do fomento da produção de 
energias renováveis; recomenda a 
promoção da criação de aldeias e de 
cooperativas de energias renováveis, bem 
como a facilitação do intercâmbio de boas 
práticas e a troca de ideias e de 
experiências, a fim de tirar partido de 
modelos de sucesso;

Or. en

Alteração 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. É da opinião de que um sistema 
europeu de apoio constitui a única forma 
de permitir às FER o desenvolvimento do 
seu pleno potencial num quadro mais 
eficaz em termos de custos; considera que 
um mercado europeu tecnologicamente 
neutro para as FER, no qual os 
fornecedores de energia terão de produzir 
uma percentagem previamente definida 
de energia a partir das FER, podendo 
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atingir esta percentagem predefinida 
também através do comércio de 
certificados, negociados num mercado 
para tais certificados, possui vantagens 
decisivas; constata que as experiências 
nos Estados-Membros demonstram que é 
necessário aplicar pesadas multas em 
caso de incumprimento, para garantir o 
cumprimento das quotas;

Or. en

Alteração 79
Riikka Manner

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Recorda que a segurança jurídica e o 
acesso a financiamento são condições 
importantes para a implantação de 
unidades de produção de energia 
renovável de grande dimensão; Solicita, 
por conseguinte, à Comissão e aos 
Estados-Membros que estabeleçam regras 
claras e seguras neste domínio, incluindo 
no que respeita a subsídios, e que 
assegurem financiamento a custos 
acessíveis, através, nomeadamente, da 
combinação de instrumentos financeiros 
como financiamento privado, do Banco 
Europeu de Investimento e da política de 
coesão.

Or. en

Alteração 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 8-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

8-B. Destaca o relatório sobre o papel da 
política de coesão da UE na aplicação da 
nova política energética europeia, adotado 
em janeiro de 2013, e solicita à Comissão 
que o tenha consideração na definição da 
política para as energias renováveis no 
contexto da política de coesão.

Or. en

Alteração 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 8-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-C. Salienta que o desenvolvimento das 
FER vai alterar duradoiramente a 
paisagem na nas regiões; observa que a 
aceitação social das FER só poderá ser 
conseguida através de processos de 
ordenamento do território, de construção 
e de autorização transparentes, com 
participação de todas as partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 82
Riikka Manner

Projeto de parecer
N.º 8-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-B. Sublinha a importância do 
financiamento de instalações de produção 
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de energia renovável através da política 
de coesão, apoiando, assim, por um lado, 
o setor empresarial, constituído 
principalmente por PME, e, por outro, a 
criação de emprego a nível local e 
regional. Insta igualmente a Comissão a 
assegurar que todos os subsídios a 
combustíveis fósseis sejam excluídos no 
contexto dos acordos de parceria e dos 
programas operacionais relativos ao 
período de 2014-2020 a fim de criar a 
massa crítica necessária à expansão do 
setor das energias renováveis na UE.

Or. en


