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11.1.2018 A8-0392/328 

Alteração  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) É conveniente, por conseguinte, 

definir uma meta vinculativa a nível da 

União de, pelo menos, 27 % de energias 

renováveis. Os Estados-Membros devem 

definir o seu contributo para a realização 

desse objetivo, como parte dos seus planos 

nacionais integrados em matéria de 

energia e alterações climáticas através do 

processo de governação previstos no 

Regulamento [Governação]. 

(7) É conveniente, por conseguinte, 

definir uma meta vinculativa a nível da 

União de, pelo menos, 35 % de energias 

renováveis, que deverá ser acompanhada 

de metas nacionais vinculativas. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Alteração  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A presente diretiva estabelece um quadro 

comum para a promoção de energia 

proveniente das fontes renováveis. Fixa um 

objetivo da União obrigatório para a quota 

global de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final bruto de 

energia até 2030. Estabelece também 

regras relativas a apoios financeiros à 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis, ao autoconsumo de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis, à 

utilização de energias renováveis para 

aquecimento e arrefecimento e no setor dos 

transportes e à cooperação regional entre 

Estados-Membros e com países terceiros, 

garantias de origem, procedimentos 

administrativos e informação e formação. 

Estabelece critérios de sustentabilidade e 

de redução dos gases com efeitos de estufa 

para os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos 

A presente diretiva estabelece um quadro 

comum para a promoção de energia 

proveniente das fontes renováveis. Fixa um 

objetivo mínimo da União obrigatório para 

a quota global de energia proveniente de 

fontes renováveis no consumo final bruto 

de energia até 2030. Esse objetivo da 

União será atingido coletivamente pelos 

Estados-Membros através de objetivos 

nacionais vinculativos. Estabelece também 

regras relativas a apoios financeiros à 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis, ao autoconsumo de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis, às 

comunidades de energias renováveis, à 

utilização de energias renováveis para 

aquecimento e arrefecimento e no setor dos 

transportes e à cooperação regional entre 

Estados-Membros e com países terceiros, 

garantias de origem, procedimentos 

administrativos e informação e formação, 

assim como o acesso à rede elétrica e à 

infraestrutura de aquecimento e 

arrefecimento para a energia de fontes 

renováveis. Estabelece critérios de 

sustentabilidade e de redução dos gases 

com efeitos de estufa para os 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Alteração  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Meta vinculativa global da União para 

2030 

Meta vinculativa global da União e metas 

vinculativas nacionais para 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Alteração  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem, em 

conjunto, assegurar que a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia da União 

seja de, pelo menos, 27 % até 2030. 

1. Cada Estado-Membro deve 

assegurar que a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis, 

calculada em conformidade com a 

presente diretiva, no seu consumo final 

bruto de energia até 2030 seja, pelo menos, 

igual ao seu objetivo global nacional para 

a quota de energia proveniente de fontes 

renováveis para esse ano, tal como 

estabelecida na quarta coluna do quadro 

da parte A do anexo I. Estes objetivos 

vinculativos nacionais devem ser 

coerentes com o objetivo obrigatório da 

União de, pelo menos, 35 % de energia 

proveniente de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia da União 
até 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Alteração  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As contribuições de cada Estado-

Membro para este objetivo global até 2030 

devem ser fixadas e notificadas à 

Comissão como parte dos seus planos 

nacionais integrados em matéria de 

energia e alterações climáticas, em 

conformidade com os artigos 3.º a 5.º e 9.º 

a 11.º do Regulamento [Governação]. 

Suprimido 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Alteração  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão deve apoiar a elevada 

ambição dos Estados-Membros através de 

um quadro financeiro que inclui a 

utilização reforçada dos fundos da União, 

nomeadamente dos instrumentos 

financeiros, com o objetivo de reduzir o 

custo do capital para projetos de energias 

renováveis. 

4. A Comissão deve apoiar a elevada 

ambição dos Estados-Membros através de 

um quadro financeiro que inclui a 

utilização reforçada dos fundos da União, 

com o objetivo de reduzir o custo do 

capital para projetos de energias 

renováveis. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Alteração  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Os Estados-Membros devem 

procurar estimular a criação de emprego 

de qualidade no setor. Para o efeito, os 

Estados-Membros devem desenvolver, em 

conjunto com os parceiros sociais, uma 

estratégia global em matéria de formação 

e desenvolvimento de competências no 

setor das energias renováveis. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Alteração  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

14. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados nos termos do artigo 32.º 

que estabeleçam as regras para controlar o 

funcionamento do sistema previsto no 

presente artigo. 

14. Os Estados-Membros devem 

avaliar e apresentar um relatório de dois 

em dois anos sobre o funcionamento dos 

respetivos regimes de garantias de origem. 

Esses relatórios devem ser tornados 

públicos e incluir uma avaliação 

independente do seu contributo para o 

desenvolvimento do consumo de energia 

proveniente de fontes renováveis. A 

Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados nos termos do artigo 32.º que 

estabeleçam as regras para controlar o 

funcionamento do sistema previsto no 

presente artigo. 

Or. en 



 

AM\1143327PT.docx  PE614.327v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

11.1.2018 A8-0392/336 

Alteração  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte A 

Texto da Comissão 

Objetivos globais nacionais para a quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo 

final bruto de energia em 20201 

A. Objetivos globais nacionais 

 Quota de energia proveniente de 

fontes renováveis no consumo 

final bruto de energia, 2005 

(S2005) 

Objetivo para a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia, 2020 

(S2020) 

Bélgica 2,2 % 13 % 

Bulgária 9,4 % 16 % 

República Checa 6,1 % 13 % 

Dinamarca 17,0 % 30 % 

Alemanha 5,8 % 18 % 

Estónia 18,0 % 25 % 

Irlanda 3,1 % 16 % 

Grécia 6,9 % 18 % 

Espanha 8,7 % 20 % 

França 10,3 % 23 % 

Croácia 12,6%  20 %  

Itália 5,2 % 17 % 

Chipre 2,9 % 13 % 

Letónia 32,6 % 40 % 

Lituânia 15,0 % 23 % 

Luxemburgo 0,9 % 11 % 

Hungria 4,3 % 13 % 

Malta: 0,0 % 10 % 

Países Baixos 2,4 % 14  % 

Áustria 23,3 % 34 % 

Polónia 7,2 % 15 % 

Portugal 20,5 % 31 % 

                                                 
1 Para poder atingir os objetivos nacionais fixados no presente anexo, salienta-se que as orientações em 

matéria de auxílios estatais à proteção do ambiente reconhecem a necessidade contínua de mecanismos 

nacionais de apoio para a promoção de energia proveniente de fontes renováveis. 
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Roménia 17,8 % 24 % 

Eslovénia 16,0 % 25 % 

Eslováquia 6,7 % 14 % 

Finlândia 28,5 % 38 % 

Suécia 39,8 % 49% 

Reino Unido 1,3 % 15 % 

 

Alteração 

Objetivos globais nacionais para a quota de energia proveniente de fontes renováveis no 

consumo final de energia em 20301 

A. Objectivos globais nacionais 

 Quota de energia proveniente de 

fontes renováveis no consumo final 

bruto de energia, 2005 (S2005) 

Objetivo para a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia, 2030 

(S2030) 

Bélgica 2,2 % 26 % 

Bulgária 9,4 % 29 % 

República 

Checa 6,1 % 26 % 

Dinamarca 17,0 % 45 % 

Alemanha 5,8 % 34 % 

Estónia 18,0 % 38 % 

Irlanda 3,1 % 33 % 

Grécia 6,9 % 33 % 

Espanha 8,7 % 36 % 

França 10,3 % 38 % 

Croácia   12,6%   34 % 

Itália 5,2 % 32 % 

Chipre 2,9 % 27 % 

Letónia 32,6 % 52 % 

Lituânia 15,0 % 38 % 

Luxemburgo 0,9 % 24 % 

Hungria 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Países Baixos 2,4 % 29 % 

Áustria 23,3 % 48 % 

Polónia 7,2 % 28 % 

Portugal 20,5 % 46 % 

Roménia 17,8 % 39 % 

Eslovénia 16,0 % 38 % 

Eslováquia 6,7 % 27 % 

Finlândia 28,5 % 50 % 

Suécia 39,8 % 63 % 

                                                 
1 Para poder atingir os objetivos nacionais fixados no presente anexo, salienta-se que as orientações em 

matéria de auxílios estatais à proteção do ambiente reconhecem a necessidade contínua de mecanismos 

nacionais de apoio para a promoção de energia proveniente de fontes renováveis.. 
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Reino Unido 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


