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9.12.2015 A8-0341/67 

Alteração  67 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 40-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a sua resolução de 15 

de dezembro de 2015 sobre alcançar a 

meta de 10 % das interconexões elétricas 

– preparar a rede elétrica da Europa para 

2020
1
; 

 

__________________________________ 

1
 Textos Aprovados, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Alteração  68 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Salienta que um futuro modelo 

adequado do mercado da eletricidade na 

UE se impõe com urgência e deve visar a 

promoção do investimento necessário para 

garantir o aprovisionamento a longo prazo, 

bem como uma integração das fontes de 

energia renováveis mais baseada no 

mercado e otimizada, do ponto de vista da 

segurança das redes tendo totalmente em 

conta o caráter evolutivo da oferta e da 

procura de energia, incluindo a crescente 

adesão a tecnologias de resposta à procura 

e de microgeração, bem como a crescente 

quota de energias renováveis; regista, neste 

contexto, a necessidade de introduzir 

normas comuns para as redes inteligentes, 

como elemento-chave para assegurar um 

aprovisionamento estável e um livre fluxo 

energético transfronteiras, contribuindo 

assim para a segurança energética; destaca 

ainda o papel que o desenvolvimento de 

redes energéticas inteligentes e de novas 

instalações de armazenamento de energia 

pode desempenhar no que se refere a 

aumentar a quantidade de fontes de energia 

renováveis à escala europeia e a assegurar 

que a referida infraestrutura seja 

desenvolvida em conjunto com plataformas 

regionais de fontes de energia renováveis; 

58. Salienta que um futuro modelo 

adequado do mercado da eletricidade na 

UE se impõe com urgência e deve visar a 

promoção do investimento necessário para 

garantir o aprovisionamento a longo prazo, 

bem como uma integração otimizada das 

fontes de energia renováveis da perspetiva 

da estabilidade da rede, tendo totalmente 

em conta o caráter evolutivo da oferta e da 

procura de energia, incluindo a crescente 

adesão a tecnologias de resposta à procura 

e de microgeração, bem como a crescente 

quota de energias renováveis; regista, neste 

contexto, a necessidade de introduzir 

normas comuns para as redes inteligentes, 

como elemento-chave para assegurar um 

aprovisionamento estável e um livre fluxo 

energético transfronteiras, contribuindo 

assim para a segurança energética; destaca 

ainda o papel que o desenvolvimento de 

redes energéticas inteligentes e de novas 

instalações de armazenamento de energia 

pode desempenhar no que se refere a 

aumentar a quantidade de fontes de energia 

renováveis à escala europeia e a assegurar 

que a referida infraestrutura seja 

desenvolvida em conjunto com plataformas 

regionais de fontes de energia renováveis; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Alteração  69 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 59-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  59-A. Acolhe com agrado a sua resolução 

de 15 de dezembro de 2015 sobre alcançar 

a meta de 10 % das interconexões 

elétricas – preparar a rede elétrica da 

Europa para 2020; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Alteração  70 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Salienta que, a fim de lograr um 

equilíbrio adequado no mercado interno, é 

necessário investir não só em interligações, 

mas também, entre outros, em redes 

nacionais, centrais elétricas alimentadas a 

combustíveis fósseis e equipadas com 

tecnologia de captura de carbono, novas 

centrais nucleares (nos Estados-Membros 

que desejem tê-las) como fonte crítica de 

energia de base hipocarbónica, na 

capacidade de armazenamento (como 

terminais de GNL), nas redes inteligentes 
e na flexibilidade de produção, a fim de 

lidar com o reforço das energias renováveis 

e de produção distribuída; 

77. Salienta que, a fim de lograr um 

equilíbrio adequado no mercado interno, é 

necessário investir não só em interligações, 

mas também, entre outros, nas redes 

inteligentes nacionais, regionais e locais, 

na gestão do lado da procura, na 

capacidade de armazenamento de energia e 

na flexibilidade de produção de energia, de 

conversão de eletricidade em gás ou de 

eletricidade em calor, a fim de lidar com o 

reforço das energias renováveis e de 

produção distribuída; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Alteração  71 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 107-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  107-A. Relembra que a limitação da 

subida da temperatura global a uma 

média de 2ºC não garante a prevenção 

dos impactos climáticos negativos 

significativos; realça que a eliminação 

gradual das emissões de carbono até 2050 

ou ligeiramente mais tarde é necessária 

para manter o mundo numa trajetória 

eficiente em termos de custos compatível 

com o objetivo de aumento de 

temperatura abaixo dos 2ºC; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Alteração  72 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 112 

 

Proposta de resolução Alteração 

112. Realça que a transição para uma 

economia hipocarbónica competitiva e 

sustentável oferece oportunidades 

significativas em termos de novos 

empregos, inovação, crescimento e faturas 

de energia comerciais e domésticas mais 

baixas; reconhece, contudo, que estas 

oportunidades só podem ser concretizadas 

através de uma forte cooperação entre a 

Comissão, os Estados-Membros, as 

autoridades locais e regionais, os cidadãos 

e a indústria, conduzindo aos incentivos e 

quadros regulamentares mais eficazes; 

observa que uma descarbonização gerida 

de forma adequada não deve resultar num 

aumento dos custos da energia, na pobreza 

energética, na desindustrialização da 

economia europeia ou em aumentos do 

desemprego; insiste, por conseguinte, em 

associar ativamente os parceiros sociais na 

busca de soluções para lidar com o impacto 

social da transição para uma União da 

Energia sustentável; [frisa que a UE exige 

políticas à escala europeia e, 

simultaneamente, baseadas no mercado e 

tecnologicamente neutras, que tenham em 

conta toda a legislação e os objetivos 

pertinentes da UE e os cumpram com o 

mais baixo custo possível para a 

sociedade]; 

112. Realça que a transição para uma 

economia hipocarbónica competitiva e 

sustentável oferece oportunidades 

significativas em termos de novos 

empregos, inovação, crescimento e faturas 

de energia comerciais e domésticas mais 

baixas; reconhece, contudo, que estas 

oportunidades só podem ser concretizadas 

através de uma forte cooperação entre a 

Comissão, os Estados-Membros, as 

autoridades locais e regionais, os cidadãos 

e a indústria, conduzindo aos incentivos e 

quadros regulamentares mais eficazes; 

observa que uma descarbonização gerida 

de forma adequada não resulta num 

aumento dos custos da energia, na pobreza 

energética, na desindustrialização da 

economia europeia ou em aumentos do 

desemprego; insiste, por conseguinte, em 

associar ativamente os parceiros sociais na 

busca de soluções para lidar com o impacto 

social da transição para uma União da 

Energia sustentável; frisa que a UE exige 

políticas à escala europeia, que tenham em 

conta toda a legislação e os objetivos 

pertinentes da UE e os cumpram com o 

mais baixo custo possível para a sociedade; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Alteração  73 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 139 

 

Proposta de resolução Alteração 

139. Nota que a energia nuclear constituiu 

27 % do cabaz elétrico da UE e mais de 

metade de toda a energia hipocarbónica 

da UE em 2014, que 130 das 132 centrais 

nucleares da UE deverão ser desativadas 

até 2050, deixando uma grande lacuna na 

energia hipocarbónica e de base no cabaz 

elétrico da UE; reconhece que, enquanto 

alguns Estados-Membros decidiram 

afastar-se da energia nuclear, outros 

procuram desenvolver novos projetos no 

âmbito da energia nuclear, a fim de 

cumprir os objetivos nacionais e da UE 

em termos de energia e clima, e insta a 

Comissão Europeia a garantir que a UE 

preveja um enquadramento facilitador 

para que os Estados-Membros que 

pretendam prosseguir a energia nuclear o 

consigam fazer, em consonância com as 

regras da UE para o mercado interno e a 

concorrência; 

139. Nota que, em 2013, a eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis 

equivaleu a 26 % da produção bruta de 

eletricidade na UE; refere que, entre 1999 

e 2012, a produção total de eletricidade a 

partir de fontes renováveis aumentou 

177 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Alteração  74 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 141 

 

Proposta de resolução Alteração 

141. Nota que a energia nuclear constitui 

uma das mais importantes contribuições 

do sistema energético europeu, prevendo 

emissões de CO2 mais baixas e limitando, 

simultaneamente, a dependência das 

importações e garantindo uma produção 

estável da eletricidade que pode servir o 

mercado interno e fornecer uma base 

estável para um sistema energético onde 

as energias renováveis podem ser 

progressivamente aumentadas; 

141. Nota que a energia nuclear está 

abrangida pelo Tratado que institui a 

Comunidade Europeia da Energia 

Atómica (Tratado Euratom); recorda que 

o papel do Parlamento no processo de 

tomada de decisões ao abrigo do Tratado 

Euratom é limitado, uma vez que apenas 

lhe são reservados poderes de consulta; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Alteração  75 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 142 

 

Proposta de resolução Alteração 

142. Insta os Estados-Membros que estão 

a eliminar gradualmente a energia 

nuclear a garantirem que esta seja 

substituída por um modo de produção de 

energia que possa contribuir 

correlativamente para o aprovisionamento 

de energia e contribuir para estabilizar o 

sistema comum de produção e 

distribuição; 

142. Recorda a declaração escrita da 

Comissão, de 2003, e a Recomendação da 

Comissão, de 24 de outubro de 2006, 

sobre a gestão dos recursos financeiros 
para o desmantelamento de instalações 

nucleares, a gestão do combustível 

irradiado e dos resíduos radioativos 

(2006/851/Euratom), onde se afirma que 

«um fundo separado com controlo 

adequado da sua utilização prudente 

deveria ser a opção preferida para todas as 

instalações nucleares», e insta a 

Comissão a converter esta abordagem 

num ato juridicamente vinculativo; 

Or. en 

 

 


