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5.3.2013 A7-0035/1 

Alteração  1 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 

equipa para os Estados-Membros, com 

vista a uma transformação do sistema 

energético; apoia, por conseguinte, o 

Roteiro para a Energia 2050 da Comissão 

enquanto base para propor iniciativas 

legislativas e de outro tipo em matéria de 

política energética, com vista a 

desenvolver um quadro político para 2030, 

incluindo etapas cruciais e metas em 

matéria de eficiência energética, energias 

renováveis e emissões de gases com efeito 

de estufa para a criação de um quadro 

regulamentar e legislativo simultaneamente 

ambicioso e estável; assinala que a 

definição de objetivos energéticos para 

2050 e o período intermédio apontam para 

uma governação pan-europeia; sugere, 

dentro do espírito de solidariedade, a 

adoção de uma estratégia que permita que 

os Estados-Membros colaborem no âmbito 

do Roteiro e criem uma Comunidade 

Europeia da Energia; exorta a que se 

trabalhe no sentido de definir o quadro 

político de 2030 dentro do calendário 

adequado, a fim de proporcionar segurança 

aos investidores;  

1. Reconhece os benefícios do trabalho em 

equipa para os Estados-Membros, com 

vista a uma transformação do sistema 

energético; apoia, por conseguinte, o 

Roteiro para a Energia 2050 da Comissão 

enquanto base para propor iniciativas 

legislativas e de outro tipo em matéria de 

política energética, com vista a 

desenvolver um quadro político para 2030, 

incluindo etapas cruciais e metas 

vinculativas em matéria de eficiência 
energética, energias renováveis e emissões 

de gases com efeito de estufa para a 

criação de um quadro regulamentar e 

legislativo simultaneamente ambicioso e 

estável; assinala que a definição de 

objetivos energéticos para 2050 e o período 

intermédio apontam para uma governação 

pan-europeia; sugere, dentro do espírito de 

solidariedade, a adoção de uma estratégia 

que permita que os Estados-Membros 

colaborem no âmbito do Roteiro e criem 

uma Comunidade Europeia da Energia; 

exorta a que se trabalhe no sentido de 

definir o quadro político de 2030 dentro do 

calendário adequado, a fim de proporcionar 

segurança aos investidores; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/2 

Alteração  2 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reconhece que a eletricidade 
proveniente das fontes de energia 
hipocarbónicas é indispensável para 
efetuar a descarbonização, exigindo um 
setor da eletricidade quase sem carbono 
na UE até 2050; 

5. Reconhece que são indispensáveis 
esforços adicionais para desenvolver 
fontes de energia renovável para a 
concretização de uma economia quase 
totalmente baseada nas energias 
renováveis até 2050; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/3 

Alteração  3 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Reconhece que os projetos de 
infraestruturas energéticas se caracterizam 

por grandes investimentos iniciais e uma 

vida operacional de 20-60 anos; recorda a 
elevada imprevisibilidade do ambiente de 

mercado atual, daí a hesitação dos 

investidores quanto ao desenvolvimento de 

infraestruturas energéticas; salienta que 
deveriam ser promovidos instrumentos 

inovadores e novas estratégias para 
incentivar investimentos em infraestruturas 
que permitam uma rápida adaptação a um 

ambiente em rápida mutação; 

41. Reconhece que os projetos de 
infraestruturas energéticas se caracterizam 

por grandes investimentos iniciais, que 
serão fortemente reduzidos graças à 
exploração plena das oportunidades de 
poupanças de energia, e por uma vida 
operacional de 20-60 anos;  recorda a 
elevada imprevisibilidade do ambiente de 

mercado atual, daí a hesitação dos 

investidores quanto ao desenvolvimento de 

infraestruturas energéticas; salienta que 
deveriam ser promovidos instrumentos 

inovadores e novas estratégias, incluindo a 
estratégia «prioridade à poupança de 
energia», a fim de reduzir a necessidade 
de investimentos em infraestruturas que 
permitam uma rápida adaptação a um 

ambiente em rápida mutação; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/4 

Alteração  4 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 41-A. Salienta o facto de todos os cenários 
estudados na Comunicação da Comissão 
demonstrarem que o consumo absoluto de 
gás está a diminuir; reconhece, por 
conseguinte, que o investimento na 
construção excessiva de infraestruturas 
de gás condicionará o futuro consumo de 
combustíveis fosseis da UE. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/5 

Alteração  5 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Sublinha que a segurança energética da 

União Europeia passa igualmente por uma 

diversificação das suas fontes de 

importação; destaca, por isso, a 

necessidade de a UE reforçar ativamente a 

cooperação com os seus parceiros; 

manifesta a sua apreensão pelos atrasos 

que afetam a conclusão do corredor 

meridional; frisa a necessidade de alcançar 

a segurança energética através da 

diversificação da energia, relembra o 

contributo significativo do gás natural 

liquefeito (GNL) e de frotas de GNL para o 

aprovisionamento de energia na UE e 

salienta o potencial de um corredor de 

GNL complementar na região do 

Mediterrâneo Oriental e do mar Negro para 

servir de fonte flexível de energia e de 

incentivo para uma maior concorrência no 

mercado interno da energia da UE; 

48. Sublinha que a segurança energética da 

União Europeia passa igualmente por uma 

diversificação das suas fontes de 

importação; destaca, por isso, a 

necessidade de a UE reforçar ativamente a 

cooperação com os seus parceiros; 

manifesta a sua apreensão pelos atrasos 

que afetam a conclusão do corredor 

meridional; frisa a necessidade de alcançar 

a segurança energética através da 

diversificação da energia, relembra o 

contributo significativo do gás natural 

convencional liquefeito (GNL) e de frotas 
de GNL para o aprovisionamento de 

energia na UE e salienta o potencial de um 

corredor de GNL complementar na região 

do Mediterrâneo Oriental e do mar Negro 

para servir de fonte flexível de energia e de 

incentivo para uma maior concorrência no 

mercado interno da energia da UE; 

 A presente alteração – acrescentar 

«convencional» ao termo «gás natural» – 

aplica-se a todo o texto. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/6 

Alteração  6 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63 

 

Proposta de resolução Alteração 

63. Reconhece que a energia nuclear é 
atualmente utilizada como uma 
importante fonte de energia 
hipocarbónica; exorta a Comissão a 
trabalhar no sentido de uma melhor 
aceitação pública da energia nuclear, 
utilizando os resultados dos recentes testes 

de resistência efetuados nas centrais 

nucleares; 

63. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros, à luz das ilações do 
acidente de Fukushima em 2011, a 
reforçar a segurança da energia nuclear, 
utilizando os resultados dos recentes testes 

de resistência efetuados nas centrais 

nucleares; 

Or. en 



 

AM\929237PT.doc  PE507.351v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.3.2013 A7-0035/7 

Alteração  7 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 68-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 68-A. Observa que, de acordo com as 
Perspetivas Energéticas Mundiais da AIE 
relativas a 2012, a CAC aumenta a 
necessidade de energia na maioria dos 
casos e que, por esta razão, não é 
contemplada no «Cenário para um 
Mundo Eficiente»; concorda com a AIE 
em que a CAC não constitui uma 
alternativa credível se a UE quiser 
desenvolver rapidamente uma economia 
de energias renováveis e eficiente do 
ponto de vista energético, em 
conformidade com os objetivos da UE em 
matéria de clima e com o calendário para 
o efeito previsto; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/8 

Alteração  8 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 111-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 111-A. Observa que as águas do Ártico 
são um meio marinho vizinho de 
importância especial para a União 
Europeia e desempenham um papel 
importante na atenuação das alterações 
climáticas; salienta que as sérias 
preocupações ambientais em relação às 
águas do Ártico requerem uma atenção 
especial para garantir a proteção 
ambiental do Ártico face a todas as 
operações «offshore» de petróleo e gás, 
nomeadamente a exploração, tendo em 
conta o risco de acidentes graves e a 
necessidade de uma resposta eficaz; 
encoraja os Estados-Membros que 
pertencem ao Conselho do Ártico a 
promoverem ativamente esforços de 
manutenção das mais elevadas normas de 
segurança ambiental neste ecossistema 
vulnerável e único, através, entre outros, 
da criação de instrumentos internacionais 
para a prevenção, a preparação e a 
resposta à poluição marítima provocada 
por hidrocarbonetos no Ártico e, em 
particular, a proporem ativamente 
políticas para que os governos não 
autorizem operações «offshore» de 
petróleo e gás, nomeadamente a 
exploração, enquanto não puder ser 
garantida uma resposta eficaz a tais 
acidentes; 
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