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6.3.2013 A7-0035/15 

Alteração  15 

Kathleen Van Brempt 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que convém recordar que 

os pilares da política energética da UE são 

a segurança do aprovisionamento 

(diversidade das fontes), os preços 

competitivos e a eficiência energética, que 

são complementados pelo objetivo político 

da redução das emissões de gases com 

efeito de estufa; 

A. Considerando que convém recordar que 

os pilares da política energética da UE são 

a sustentabilidade, a segurança do 

aprovisionamento e a competitividade; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/16 

Alteração  16 

Kathleen Van Brempt 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Insta a Comissão a apresentar um 

cenário específico que indique o caminho 

a seguir até 2050; salienta que este 

cenário deve basear-se nas opções que 

não põem em causa o futuro, combinando 

uma elevada eficiência energética, uma 

elevada utilização de energias renováveis 

e uma infraestrutura inteligente; frisa que 

a existência de um plano de ação claro e 

de consenso entre todos os Estados-

Membros é fundamental para atingir as 

metas da sustentabilidade, da segurança 

do aprovisionamento e da 

competitividade. 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/17 

Alteração  17 

Kathleen Van Brempt 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Sublinha a importância da política 

energética da UE, apesar da crise 

financeira e económica; salienta o papel 

que a energia desempenha no fomento do 

crescimento e da competitividade 

económica e da criação de postos de 

trabalho na UE; exorta a Comissão a 

propor estratégias pós-2020 e a apresentar, 

assim que possível, um quadro político 

para 2030 relativo à política energética da 

UE; entende que este quadro político 

deveria ser coerente com a agenda de 

descabornização da UE para 2050 e que 

deveria ter em conta as opções 

identificadas no roteiro que não 

comprometam o futuro; incentiva a tomada 

de medidas que minimizem o impacto 

negativo da energia no ambiente, tendo em 

conta, no entanto, os efeitos dessas 

medidas na competitividade das economias 

nacionais e da UE e na segurança em 

termos do aprovisionamento energético dos 

cidadãos;  

6. Sublinha a importância da política 

energética da UE, apesar da crise 

financeira e económica; salienta o papel 

que a energia desempenha no fomento do 

crescimento e da competitividade 

económica e da criação de postos de 

trabalho na UE; exorta a Comissão a 

propor estratégias pós-2020 e a apresentar, 

assim que possível, um quadro político 

para 2030 relativo à política energética da 

UE; entende que este quadro político 

deveria ser coerente com a agenda de 

descabornização da UE para 2050 e que 

deveria ter em conta as opções 

identificadas no roteiro que não 

comprometam o futuro e definir metas 

vinculativas a nível da UE em matéria de 

eficiência energética, energias renováveis 

e emissões de gases com efeito de estufa; 

incentiva a tomada de medidas que 

minimizem o impacto negativo da energia 

no ambiente, tendo em conta, no entanto, 

os efeitos dessas medidas na 

competitividade das economias nacionais e 

da UE e na segurança em termos do 

aprovisionamento energético dos cidadãos; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/18 

Alteração  18 

Kathleen Van Brempt 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Roteiro para a Energia 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Reconhece que uma quota mais elevada 

de fontes de energia renováveis no cabaz 

energético depois de 2020 é um dos 

aspetos fundamentais de um sistema 

energético mais sustentável; reconhece, por 

conseguinte, que todos os cenários 

explorados na comunicação da Comissão 

apontam para um aumento da quota de 

energias renováveis no cabaz energético da 

UE de cerca de 30 % no consumo bruto 

final de energia em 2030 e de pelo menos 

55% em 2050; salienta que a adoção de 

uma política de maior eficiência energética 

pode facilitar uma maior quota de energias 

renováveis; exorta a Comissão a ter 

explicitamente em consideração a 

produção descentralizada em estimativas 

futuras; exorta igualmente a Comissão a 

identificar claramente os obstáculos 

financeiros, técnicos e a nível de 

infraestruturas que prejudicam o aumento 

da produção descentralizada nos Estados-

Membros; 

23. Reconhece que uma quota mais elevada 

de fontes de energia renováveis no cabaz 

energético depois de 2020 é um dos 

aspetos fundamentais de um sistema 

energético mais sustentável; reconhece, por 

conseguinte, que todos os cenários 

explorados na comunicação da Comissão 

apontam para um aumento da quota de 

energias renováveis no cabaz energético da 

UE de cerca de 30 % no consumo bruto 

final de energia em 2030 e de pelo menos 

55% em 2050; salienta que a adoção de 

uma política de maior eficiência energética 

pode facilitar uma maior quota de energias 

renováveis que pode atingir 45 % em 2030 

e que permitiria à UE avançar para uma 

economia quase totalmente baseada em 

energias renováveis em 2050; exorta a 

Comissão a ter explicitamente em 

consideração a produção descentralizada 

em estimativas futuras; exorta igualmente a 

Comissão a identificar claramente os 

obstáculos financeiros, técnicos e a nível 

de infraestruturas que prejudicam o 

aumento da produção descentralizada nos 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


