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9.12.2015 A8-0341/77 

Alteração  77 

Dario Tamburrano 

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 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, em redes 

inteligentes, sistemas de gestão do lado da 

procura e na capacidade de 

armazenamento de eletricidade, a fim de 

lidar com o reforço das energias renováveis 

e de produção distribuída; recorda, 

simultaneamente, a importância de 

considerar as tecnologias de corrente 

contínua de alta tensão (HVDC) como 

forma de superar a instabilidade das 

energias renováveis; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Alteração  78 

Dario Tamburrano 

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 140 

 

Proposta de resolução Alteração 

140. Sublinha que a energia nuclear deve 

ser apoiada sob qualquer forma pelos 

mecanismos financeiros da UE ou pelas 

instituições financeiras da UE; 

Suprimido 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Alteração  79 

Dario Tamburrano 

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 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; 

Suprimido 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Alteração  80 

Dario Tamburrano 

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 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; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


