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Alteração  9 

Konrad Szymański 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Recorda que, em conformidade com o 

pacote do mercado interno, os 

intervenientes no mercado desempenham o 

papel principal no financiamento da 

infraestrutura de energia; reconhece que 

certos projetos inovadores ou 

estrategicamente importantes que se 

justifiquem de um ponto de vista da 

segurança de abastecimento, solidariedade 

e sustentabilidade, mas não consigam 

angariar financiamento suficiente no 

mercado, podem necessitar de 

financiamento público limitado para 

impulsionar o financiamento privado; 

salienta que esses projetos deveriam ser 

selecionados com base em critérios claros e 

transparentes, evitando a distorção da 

concorrência e tendo em conta os 

interesses dos consumidores, e devem estar 

inteiramente em conformidade com os 

objetivos da UE nos domínios da energia e 

das alterações climáticas; 

50. Recorda que, em conformidade com o 

pacote do mercado interno, os 

intervenientes no mercado desempenham o 

papel principal no financiamento da 

infraestrutura de energia; reconhece que 

certos projetos inovadores ou 

estrategicamente importantes que se 

justifiquem de um ponto de vista da 

segurança de abastecimento, solidariedade 

e sustentabilidade, mas não consigam 

angariar financiamento suficiente no 

mercado, podem necessitar de 

financiamento público limitado para 

impulsionar o financiamento privado; 

salienta que esses projetos deveriam ser 

selecionados com base em critérios claros e 

transparentes, evitando a distorção da 

concorrência e tendo em conta os 

interesses dos consumidores, e devem estar 

inteiramente em conformidade com a 

legislação da UE nos domínios da energia 

e das alterações climáticas; 

Or. en 
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Alteração  10 

Konrad Szymański 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Concorda com o ponto de vista da 

Comissão de que o gás natural poderá 

desempenhar um papel importante a médio 

prazo na transformação do sistema 

energético, dado representar uma forma 

relativamente rápida e eficiente em termos 

de custos de reduzir a dependência de 

outros combustíveis fósseis mais 

poluentes; realça a necessidade de 

diversificar as rotas de abastecimento de 

gás para a União Europeia; adverte contra 

quaisquer investimentos que possam 

conduzir a uma dependência bloqueada a 

longo prazo de quaisquer combustíveis 

fósseis; 

65. Concorda com o ponto de vista da 

Comissão de que o gás natural poderá 

desempenhar um papel importante, pelo 

menos a médio prazo, na transformação do 

sistema energético, dado representar uma 

forma relativamente rápida e eficiente em 

termos de custos de reduzir a dependência 

de outros combustíveis fósseis mais 

poluentes; realça a necessidade de 

diversificar as rotas de abastecimento de 

gás para a União Europeia; adverte contra 

quaisquer investimentos que possam 

conduzir a uma dependência bloqueada a 

longo prazo de quaisquer combustíveis 

fósseis; 

Or. en 
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Alteração  11 

Konrad Szymański 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 66-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  66-A. Entende que não deve ser 

negligenciado o papel do gás de petróleo 

liquefeito (LPG) como uma fonte de 

energia flexível e fiável em locais com 

carência de infraestruturas; 

Or. en 
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Alteração  12 

Konrad Szymański 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 87 

 

Proposta de resolução Alteração 

87. Reconhece que o RCLE é atualmente o 

principal – embora não o único – 

instrumento de redução das emissões 

industriais com efeito de estufa e de 

promoção do investimento em tecnologias 

hipocarbónicas seguras e sustentáveis; 

assinala que é necessária uma melhoria 

estrutural do RCLE, a fim de reforçar a 

capacidade do regime para fazer face a 

períodos de recessão e de crescimento 

económico, restabelecer a certeza para os 

investidores e reforçar os incentivos 

baseados no mercado ao investimento nas 

tecnologias hipocarbónicas e ao uso das 

mesmas; observa que quaisquer alterações 

estruturais ao RCLE exigiriam uma 

avaliação integral dos efeitos ambientais, 

económico e sociais, bem como do impacto 

nos investimentos hipocarbónicos, no 

preço da eletricidade e na competitividade 

das indústrias de elevada intensidade 

energética, em particular no que respeita ao 

risco de fuga de carbono; insta a Comissão 

e os Estados-Membros a facilitarem e a 

encorajarem o desenvolvimento de 

soluções tecnológicas inovadoras, seguras 

e sustentáveis por parte das indústrias da 

UE; 

87. Reconhece que o RCLE é atualmente o 

principal – embora não o único – 

instrumento de redução das emissões 

industriais com efeito de estufa e de 

promoção do investimento em tecnologias 

hipocarbónicas seguras e sustentáveis; 

assinala que a recente evolução veio 

corroborar a importância da realização de 

reformas estruturais  no quadro do RCLE 

tendo em vista reforçar a capacidade dos 

Estados-Membros  para fazer face a 

períodos de recessão e de crescimento na 

economia, restabelecer a certeza para os 

investidores e reforçar os incentivos 

baseados no mercado ao investimento nas 

tecnologias hipocarbónicas e ao uso das 

mesmas;  observa que quaisquer alterações 

estruturais ao RCLE exigiriam uma 

avaliação integral dos efeitos ambientais, 

económico e sociais, bem como do impacto 

nos investimentos hipocarbónicos, no 

preço da eletricidade e na competitividade 

das indústrias de elevada intensidade 

energética, em particular no que respeita ao 

risco de fuga de carbono; insta a Comissão 

e os Estados-Membros a facilitarem e a 

encorajarem o desenvolvimento de 

soluções tecnológicas inovadoras, seguras 

e sustentáveis por parte das indústrias da 

UE; 
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