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9.12.2015 A8-0341/55 

Alteração  55 

Evžen Tošenovský 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Solicita aos Estados-Membros que 

desenvolvam estratégias a longo prazo no 

domínio da energia, à luz do objetivo de 

longo prazo de 80-95 % de redução dos 

gases com efeito de estufa até 2050; 

3. Solicita aos Estados-Membros que 

desenvolvam estratégias a longo prazo no 

domínio da energia, à luz do objetivo de 

longo prazo de 80-95 % de redução dos 

gases com efeito de estufa até 2050, as 

quais devem ser acompanhadas por 

esforços análogos envidados pelos 

maiores poluidores do mundo;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Alteração  56 

Evžen Tošenovský 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Considera que a União da Energia 

implica a negociação a uma voz com 

países terceiros; insta a Comissão a 

analisar a pertinência e a potencial 

estrutura de um mecanismo voluntário de 

aquisição coletiva, o seu impacto no 

funcionamento do mercado interno do gás 

e nas empresas afetadas, e o seu contributo 

para a salvaguarda da segurança do 

aprovisionamento de gás; observa que, 

uma vez que existem vários modelos de 

mecanismos de aquisição coletiva, é 

necessário um trabalho adicional para 

determinar o melhor modelo baseado no 

mercado aplicável às regiões da UE e aos 

fornecedores em causa, e as condições em 

que se poderá recorrer a um mecanismo 

voluntário de aquisição coletiva; considera 

que a coordenação das posições e a 

aquisição coletiva de gás deveriam iniciar-

se a nível regional; recomenda que, 

entretanto, a Comissão e o Secretariado da 

Comunidade da Energia apoiem os 

Estados-Membros e as partes contratantes 

da Comunidade da Energia, 

respetivamente, que pretendem negociar 

contratos de energia numa base voluntária 

em conformidade com o acervo 

comunitário em matéria de mercado 

interno e com as regras de concorrência da 

UE e da Organização Mundial do 

15. Considera que a União da Energia 

implica uma abordagem mais coordenada 

com países terceiros; insta a Comissão a 

analisar a pertinência e a potencial 

estrutura de um mecanismo voluntário de 

aquisição coletiva, o seu impacto no 

funcionamento do mercado interno do gás 

e nas empresas afetadas, e o seu contributo 

para a salvaguarda da segurança do 

aprovisionamento de gás; observa que, 

uma vez que existem vários modelos de 

mecanismos de aquisição coletiva, é 

necessário um trabalho adicional para 

determinar o melhor modelo baseado no 

mercado aplicável às regiões da UE e aos 

fornecedores em causa, e as condições em 

que se poderá recorrer a um mecanismo 

voluntário de aquisição coletiva; considera 

que a coordenação das posições e a 

aquisição coletiva de gás deveriam iniciar-

se a nível regional; recomenda que, 

entretanto, a Comissão e o Secretariado da 

Comunidade da Energia apoiem os 

Estados-Membros e as partes contratantes 

da Comunidade da Energia, 

respetivamente, que pretendem negociar 

contratos de energia numa base voluntária 

em conformidade com o acervo 

comunitário em matéria de mercado 

interno e com as regras de concorrência da 

UE e da Organização Mundial do 
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Comércio e garantam a proteção das 

informações sensíveis do ponto de vista 

comercial; sublinha que os contratos de 

energia devem basear-se nos preços de 

mercado e na concorrência; 

Comércio e garantam a proteção das 

informações sensíveis do ponto de vista 

comercial; sublinha que os contratos de 

energia devem basear-se nos preços de 

mercado e na concorrência;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/57 

Alteração  57 

Evžen Tošenovský 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 174 

 

Proposta de resolução Alteração 

174. Insta a Comissão a proceder a um 

levantamento explícito dos diferentes 

fundos e instrumentos de financiamento, 

como o Programa InvestEU, o Mecanismo 

Interligar a Europa, Fundos de I&D, 

fundos estruturais e de investimento, 

instrumentos de financiamento de rede 

inteligente (ERA-NET Plus), o Programa 

Horizonte 2020 (H2020), o BEI, o 

Programa Energético Europeu para o 

Relançamento (EEPR), o Mecanismo 

Interligar a Europa — Energia (CEF-E), 

NER 300, o Fundo de Investigação do 

Carvão e do Aço (FICA), e Eurogia +, e a 

clarificar as regras de elegibilidade para 

cada um destes programas;  

174. Insta a Comissão a proceder a um 

levantamento explícito dos diferentes 

fundos e instrumentos de financiamento, 

como o Programa InvestEU, o Mecanismo 

Interligar a Europa, Fundos de I&D, 

fundos estruturais e de investimento, 

instrumentos de financiamento de rede 

inteligente (ERA-NET Plus), o Programa 

Horizonte 2020 (H2020), o BEI, o 

Programa Energético Europeu para o 

Relançamento (EEPR), o Mecanismo 

Interligar a Europa — Energia (CEF-E), 

NER 300, o Fundo de Investigação do 

Carvão e do Aço (FICA), e Eurogia +, e a 

clarificar as regras de elegibilidade para 

cada um destes programas, que não devem 

discriminar as tecnologias que 

contribuem para alcançar os objetivos da 

UE para o clima e a energia até 2030;  

Or. en 

 

 


