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9.12.2015 A8-0341/58 

Alteração  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Reitera que a energia é um bem 

social público e que, por isso, a UE deve 

estar muito atenta à questão da pobreza 

energética e à promoção de medidas 

concretas para dar resposta a este 

problema; insiste, por conseguinte, em 

que a União da Energia deve assegurar a 

igualdade de acesso à energia para todos, 

contribuir para preços de energia 

acessíveis em benefício dos consumidores, 

promover ligações e infraestruturas 

energéticas que desempenhem um papel 

estratégico em benefício da população, e 

reforçar o controlo público e a adoção de 

regulamentação; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Alteração  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 28-A. Considera que a utilização da 

fratura hidráulica na União comporta 

riscos e consequências negativas para o 

clima, o ambiente e a saúde pública, e 

representa uma ameaça a realização do 

objetivo de descarbonização a longo prazo 

da UE; considera, além disso, que, a 

fratura hidráulica não é uma tecnologia 

promissora, dado o potencial limitado dos 

combustíveis não convencionais para 

contribuir para satisfazer a futura 

procura de energia da UE, a par dos 

elevados custos de investimento e de 

exploração; insta, por conseguinte, os 

Estados-Membros a absterem-se de 

quaisquer atividades de prospeção e 

exploração de gás de xisto; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Alteração  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 134 

 

Proposta de resolução Alteração 

134. Ao mesmo tempo que reconhece que 

o cabaz energético é essencialmente uma 

matéria da competência dos 

Estados-Membros, reconhece as 

preocupações dos cidadãos relativamente à 

fraturação hidráulica e às consequências 

que esta tecnologia pode implicar para o 

clima, o ambiente, a saúde pública e a 

realização do objetivo da descarbonização 

a longo prazo da UE; reconhece, além 

disso, que o potencial limitado dos 

combustíveis não convencionais para 

ajudar a satisfazer a procura de energia da 

UE no futuro, juntamente com os elevados 

custos de investimento e de exploração e os 

atuais baixos preços do petróleo a nível 

mundial, tornam questionável que a 

fraturação hidráulica seja uma tecnologia 

viável na União Europeia; considera que as 

preocupações dos cidadãos devem ser 

tratadas de forma adequada e que 

quaisquer atividades de fraturação 

hidráulica devem cumprir os padrões mais 

elevados em matéria de clima, ambiente e 

saúde pública; convida os Estados-

Membros que pretendem prosseguir a 

fraturação hidráulica a respeitar a 

134. Ao mesmo tempo que reconhece que 

o cabaz energético é essencialmente uma 

matéria da competência dos 

Estados-Membros, realça as preocupações 

dos cidadãos relativamente à fraturação 

hidráulica e às consequências negativas 

que esta tecnologia implica para o clima, o 

ambiente, a saúde pública e a realização do 

objetivo da descarbonização a longo prazo 

da UE; reconhece, além disso, que o 

potencial limitado dos combustíveis não 

convencionais para ajudar a satisfazer a 

procura de energia da UE no futuro, 

juntamente com os elevados custos de 

investimento e de exploração e os atuais 

baixos preços do petróleo a nível mundial, 

tornam questionável que a fraturação 

hidráulica seja uma tecnologia viável na 

União Europeia; considera que as 

preocupações dos cidadãos devem ser 

tratadas de forma adequada e que os 

Estados-Membros devem cumprir os 

padrões mais elevados em matéria de 

clima, ambiente e saúde pública; 
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recomendação da Comissão de 2014 

relativa a princípios mínimos para a 

exploração e a produção de 

hidrocarbonetos (designadamente gás de 

xisto) mediante fraturação hidráulica 

maciça; 

Or. en 

 

 


