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19.10.2016 A8-0278/1 

Alteração  1 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis e outros 

 

Relatório A8-0278/2016 

András Gyürk 

Estratégia da UE de Gás Natural Liquefeito e de Armazenamento de Gás 

2016/2059(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-A. Considerando que o gás natural é 

um combustível fóssil que pode emitir 

quantidades consideráveis de metano 

durante o seu ciclo de vida (produção, 

transporte, consumo), se não for gerido de 

forma adequada; que o metano tem um 

potencial de aquecimento global bastante 

superior ao CO2 numa escala temporal de 

20 anos, tendo, assim, um impacto 

considerável nas alterações climáticas; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/2 

Alteração  2 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis e outros 

 

Relatório A8-0278/2016 

András Gyürk 

Estratégia da UE de Gás Natural Liquefeito e de Armazenamento de Gás 

2016/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Considerando que, em consonância 

com o Acordo de Paris da COP 21, a 

política da UE em matéria de gás tem de 

ser adaptada com vista ao cumprimento 

do objetivo acordado de limitação do 

aumento da temperatura global a 1,5 °C 

acima dos níveis pré-industriais; que se 

espera que o gás continue a desempenhar 

um papel no sistema energético da UE até 

2050, quando, nos termos do Acordo de 

Paris e do Roteiro da UE para a Energia, 

as emissões de gases com efeito de estufa 

terão de ser reduzidos entre 80 % e 95 %, 

em relação aos níveis de 1990, 

especialmente no setor da produção 

industrial e como fonte de aquecimento 

em edifícios; que o papel do gás irá 

diminuir e precisa de ser 

progressivamente eliminado a longo 

prazo, à medida em que a UE vai 

cumprindo os seus ambiciosos objetivos 

em matéria de emissões de gases com 

efeito de estufa, eficiência energética e 

energias renováveis e procedendo à 

transição para uma economia sustentável; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/3 

Alteração  3 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Cornelia Ernst e 

outros 

 

Relatório A8-0278/2016 

András Gyürk 

Estratégia da UE de Gás Natural Liquefeito e de Armazenamento de Gás 

2016/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  49-A. Sublinha a necessidade de reforçar 

a sensibilização para o impacto 

ambiental, climático e social das 

importações de GNL nas instâncias de 

comércio livre mundial; salienta, em 

particular, a necessidade de garantir que 

as emissões evasivas de metano sejam 

minimizadas; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/4 

Alteração  4 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis e outros 

 

Relatório A8-0278/2016 

András Gyürk 

Estratégia da UE de Gás Natural Liquefeito e de Armazenamento de Gás 

2016/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Assinala que, embora o GNL e o GNC 

possam constituir soluções transitórias 

viáveis para reduzir o impacto ambiental 

dos transportes, os seus benefícios a longo 

prazo apenas se concretizarão se for 

promovida simultaneamente uma transição 

harmoniosa para a utilização de biogás 

liquefeito (LBG) e de outras formas de 

energias renováveis e, ainda, assegurando a 

interoperabilidade dos sistemas de GNL e 

LBG; 

70. Assinala que, embora o GNL e o GNC 

possam constituir soluções transitórias 

viáveis para reduzir o impacto ambiental 

dos transportes, os seus benefícios a longo 

prazo apenas se concretizarão se for 

promovida simultaneamente uma transição 

harmoniosa para a utilização de biogás 

liquefeito (LBG) e de outras formas de 

energias renováveis e, ainda, assegurando a 

interoperabilidade dos sistemas de GNL e 

LBG; salienta que a estratégia da UE em 

matéria de GNL precisa de ser integrada 

nas metas e prioridades mais vastas da 

UE em matéria de clima e energia e de 

corresponder ao acordo da COP21, 

incidindo na redução da procura, na 

melhoria da eficiência energética e no 

abandono gradual dos combustíveis 

fósseis; 

Or. en 

 

 


