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Alteração  2 

Johannes Cornelis van Baalen, Fiona Hall, Lena Ek 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Os aspectos externos da segurança energética 

Proposta de resolução comum 

Considerando J 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

J. Considerando que uma evolução 

importante no sentido de um aumento da 

quota-parte das energias renováveis no 

cabaz energético actual da União Europeia, 

por um lado, teria um impacto considerável 

na redução da dependência das 

importações de energia e melhoraria a 

segurança energética e, por outro lado, 

ajudaria a honrar o compromisso de 

reduzir, até 2020, as emissões de gases 

com efeito de estufa em 20% ou mais, se 

assim se decidir em Copenhaga, 

Considerando que o empenho na 

eficiência energética a nível interno e 

externo e uma evolução importante no 

sentido de um aumento da quota-parte das 

energias renováveis no cabaz energético 

actual da União Europeia, por um lado, 

teriam um impacto considerável na 

redução da dependência das importações 

de energia e melhorariam a segurança 

energética e, por outro lado, ajudariam a 

honrar o compromisso de reduzir, até 2020, 

as emissões de gases com efeito de estufa 

em 20% ou mais, se assim se decidir em 

Copenhaga, 

Or. en 



 

AM\790461PT.doc  PE428.644v01-00 }  

 PE428.647v01-00 }  

 PE428.649v01-00 }  

 PE428.650v01-00 }  

 PE428.662v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 

16.9.2009  B7-0040/2009 }  

 B7-0043/2009 }  

 B7-0045/2009 }  

 B7-0046/2009 }  

 B7-0058/2009 } RC1/Alt. 3 

Alteração  3 

Johannes Cornelis van Baalen 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Os aspectos externos da segurança energética 

Proposta de resolução comum 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  8-A. Assinala que os projectados 

gasodutos "North Stream" e "South 

Stream" são importantes para aumentar 

os fornecimentos UE, mas devem ser 

cuidadosamente avaliados à luz de 

preocupações de carácter ambiental, da 

viabilidade económica e do seu impacto 

global na dependência de um único 

fornecedor de gás; 

Or. en 

 

 


