
 

AM\1081294PT.doc  PE573.403v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

9.12.2015 A8-0341/45 

Alteração  45 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que as alterações 

climáticas, os preços energéticos não 

competitivos da energia e uma dependência 

extremamente elevada de fornecedores de 

países terceiros pouco fiáveis ameaçam a 

sustentabilidade do sistema energético da 

Europa; 

H. Considerando que os preços energéticos 

não competitivos da energia e uma 

dependência extremamente elevada de 

fornecedores de países terceiros pouco 

fiáveis ameaçam a sustentabilidade do 

sistema energético da Europa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Alteração  46 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que a visão futura da 

União da Energia deve ser de molde a que 

os Estados-Membros reconheçam que 

dependem uns dos outros para efeitos do 

fornecimento de energia segura, 

sustentável e a preço acessível aos seus 

cidadãos, com base numa verdadeira 

solidariedade e confiança, e a que a 

União Europeia possa falar a uma só voz 

na cena mundial; considerando que cada 

Estado-Membro tem, portanto, o dever de 

priorizar a eficiência energética e a redução 

da procura de energia, a fim de 

salvaguardar a segurança energética da UE 

e sobretudo dos seus Estados-Membros; 

L. considerando que cada Estado-Membro 

deve priorizar a eficiência energética e a 

redução da procura de energia, a fim de 

salvaguardar a segurança energética na 

Europa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Alteração  47 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a prosseguirem 

ativamente preços e custos mais 

sustentáveis e competitivos da energia 

importada para os cidadãos e as empresas 

europeias, mediante a diversificação do 

aprovisionamento (fontes de energia, 

fornecedores e vias de aprovisionamento); 

para o efeito, exorta a Comissão a 

promover a construção dos pertinentes 

corredores prioritários de infraestrutura 

energética, como especificado no anexo I 

do regulamento relativo às Redes 

Transeuropeias de Energia (RTE-E) e na 

parte II do anexo I do regulamento 

relativo ao Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE), com uma focalização 

especial nos Estados-Membros com um 

elevado nível de dependência; apela à 

Comissão para que torne prioritárias as 

capacidades internas existentes, incluindo 

os recursos energéticos europeus; 

7. Incentiva os Estados-Membros a 

prosseguirem ativamente preços e custos 

mais competitivos da energia importada 

para todos os cidadãos e as empresas, 

mediante a diversificação do 

aprovisionamento (fontes de energia, 

fornecedores e vias de aprovisionamento); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Alteração  48 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Realça que o aumento da eficiência 

energética na UE iria reduzir o risco de 

dependência e, por conseguinte, reforçar a 

posição negocial da UE em questões 

relacionadas com a energia; 

20. Realça que o aumento da eficiência 

energética na Europa iria reduzir o risco de 

dependência e, por conseguinte, reforçar a 

posição negocial dos Estados-Membros 

em questões relacionadas com a energia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Alteração  49 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Convida a Comissão a adotar medidas 

concretas de redução da dependência das 

importações, a controlar o grau de 

diversificação das importações de energia e 

a publicar relatórios periódicos sobre os 

progressos realizados a este respeito; 

25. Incentiva os Estados-Membros a 

adotar medidas concretas de redução da 

dependência das importações, a controlar o 

grau de diversificação das importações de 

energia e a publicar relatórios periódicos 

sobre os progressos realizados a este 

respeito; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Alteração  50 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Convida a Comissão a incentivar e 

apoiar os projetos de cooperação regional 

entre os operadores das redes de 

distribuição de eletricidade e do gás que 

estão no cerne dos desafios para uma 

energia segura, competitiva e sustentável, 

permitindo acompanhar a energia 

produzida localmente, nomeadamente, a 

energia renovável, as mutações 

tecnológicas (redes inteligentes, 

contadores inteligentes, etc.) e os novos 

modos de produção e de consumo (por 

exemplo, os veículos elétricos, etc.); 

74. Incentiva os Estados-Membros a 

apoiar os projetos de cooperação regional 

entre os operadores das redes de 

distribuição de eletricidade e do gás, que 

estão no cerne dos desafios para uma 

energia segura, competitiva e sustentável, 

permitindo acompanhar a energia 

produzida localmente e as mutações 

tecnológicas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Alteração  51 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem o 

desenvolvimento contínuo e a expansão 

das fontes de energia renováveis à escala 

local e regional, das redes de distribuição 

locais e regionais e das redes de 

aquecimento urbano mediante a adoção de 

políticas de remoção dos obstáculos 

existentes que ajudem a concretizar a 

transformação do mercado; insta a 

Comissão a propor orientações sobre o 

autoconsumo energético, a fim de 

fomentar a sua utilização e proteger o 

direito dos consumidores; 

80. Incentiva os Estados-Membros a 

promoverem o desenvolvimento contínuo e 

a expansão das fontes de energia 

endógenas à escala local e regional, das 

redes de distribuição locais e regionais e 

das redes de aquecimento urbano; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Alteração  52 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113 (INI) 

Proposta de resolução 

N.° 96 

 

Proposta de resolução Alteração 

96. Considera que a indústria precisa que 

os responsáveis políticos manifestem 

claros sinais para que se efetuem os 

investimentos necessários com vista a 

alcançar os objetivos da UE em matéria 

de energia; salienta, por conseguinte, a 

necessidade de objetivos ambiciosos e de 

um quadro regulamentar que promova a 

inovação sem criar encargos 

administrativos desnecessários, de forma 

a promover da melhor forma a eficiência 

energética num contexto nacional; 

Suprimido 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Alteração  53 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 108 

 

Proposta de resolução Alteração 

108. Considera que o desenvolvimento de 

fontes de energia renováveis é 

fundamental para a União da Energia, 

tendo em conta os custos da energia; 

sublinha o papel fundamental das 

energias renováveis na UE na obtenção 

de segurança energética e independência 

política e económica, reduzindo a 

necessidade de importações de energia; 

salienta o papel fundamental das energias 

renováveis na melhoria da qualidade do 

ar e na criação de emprego e crescimento; 

considera que as energias renováveis 

fornecem energia segura, sustentável, 

competitiva e a preços acessíveis e 

desempenham um papel importante na 

prossecução da liderança da Europa 

numa economia verde e no 

desenvolvimento de novas indústrias e 

tecnologias; sublinha, neste contexto, que 

deve ser melhorada a atual configuração 

do mercado através da plena integração 

das energias renováveis no mercado e a 

introdução de preços que reflitam os 

custos; chama a atenção para o facto de 

os custos de produção das energias 

renováveis terem diminuído 

significativamente nos últimos anos; 

salienta a importância do 

desenvolvimento de infraestruturas 

transfronteiras e do reforço da 

108. Realça que, apesar das grandes 

incertezas relacionadas com a teoria do 

PIAC sobre alterações climáticas, a UE 

desperdiçou enormes quantias de dinheiro 

em energias renováveis dispendiosas e 

intermitentes, forçou o aumento do preço 

da energia e comprometeu a 

competitividade industrial europeia; 
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investigação e inovação no 

desenvolvimento de redes energéticas 

mais inteligentes e novas soluções de 

armazenamento de energia, bem como 

tecnologias de produção flexíveis para a 

integração das energias renováveis; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Alteração  54 

Roger Helmer, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2194(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 143 

 

Proposta de resolução Alteração 

143. Considera que embora a 

determinação do cabaz energético seja da 

competência dos Estados-Membros [e 

embora a forma de descarbonizar a 

economia seja uma decisão soberana de 

cada Estado-Membro], é necessária uma 

coordenação a nível da UE das políticas e 

do desenvolvimento tecnológico, a fim de 

realizar os objetivos em matéria de clima e 

energia da Europa e dos Estados-

Membros; reconhece que, em alguns 

domínios, as políticas a nível da UE são 

as mais eficazes, e que noutras áreas é 

essencial uma estreita cooperação e 

coordenação entre os Estados-Membros; 

reconhece que é necessário um processo 

de governação sólido e fiável para 

garantir essa coordenação; 

143. Reitera que a determinação do cabaz 

energético é da competência dos Estados-

Membros e que a decisão de descarbonizar 

ou não a economia é uma decisão soberana 

de cada Estado-Membro; 

Or. en 

 

 


