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Alteração  37 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 62 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

62. Exorta igualmente a Comissão a dar 

prioridade à independência geopolítica da 

UE através de posições de negociação 

uniformizadas da UE face a países 

terceiros, incluindo mediante uma revisão 

atempada do Regulamento Segurança do 

Aprovisionamento de Gás e da decisão 

relativa à criação de um mecanismo de 

intercâmbio de informações sobre acordos 

intergovernamentais no domínio da 

energia; salienta a importância da 

acessibilidade, da sustentabilidade e da 

segurança do abastecimento energético; 

sublinha que cada Estado-Membro tem o 

direito de decidir o seu próprio cabaz 

energético; 

62. Exorta igualmente a Comissão a dar 

prioridade à independência geopolítica da 

UE através de posições de negociação 

uniformizadas da UE face a países 

terceiros, incluindo a revisão atempada do 

Regulamento Segurança do 

Aprovisionamento de Gás e da decisão 

relativa à criação de um mecanismo de 

intercâmbio de informações sobre acordos 

intergovernamentais no domínio da 

energia; salienta a importância da 

acessibilidade, da sustentabilidade e da 

segurança do abastecimento energético; 

sublinha que, embora o direito de cada 

Estado-Membro decidir o seu próprio 

cabaz energético seja garantido no 

Tratado, a cooperação regional (por 

exemplo, nas regiões do Báltico, do 

Sudeste Europeu, da Europa Central e 

Oriental e do Mar do Norte) permitiria 

reduzir os custos e conseguir benefícios 

para o sistema energético europeu; 

Or. en 
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Alteração  38 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 56 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

56. Sublinha que a União da Energia pode 

ser alcançada através de uma ação 

reforçada da UE nos seguintes domínios: 

um mercado interno da energia 

competitivo, um sistema de governação 

europeia sólido, investigação e inovação, 

novos investimentos na melhoria das 

infraestruturas e das interligações 

transfronteiras, de modo a que a 

sustentabilidade e a segurança contribuam 

para uma transição energética que fomente 

o crescimento e a criação de empregos e, a 

longo prazo, ofereça energia a preços 

acessíveis aos agregados familiares e às 

indústrias e, por conseguinte, previna e 

reduza a pobreza energética; 

56. Sublinha que a União da Energia pode 

ser alcançada através de uma ação 

reforçada da UE nos seguintes domínios: 

um mercado interno da energia 

competitivo, um sistema de governação 

europeia sólido, investigação e inovação, 

novos investimentos na melhoria das 

infraestruturas e das interligações 

transfronteiras, de modo a que a 

sustentabilidade e a segurança contribuam 

para uma transição energética que fomente 

o crescimento e a criação de empregos e, a 

longo prazo, ofereça custos da energia 

acessíveis aos agregados familiares e às 

indústrias e, por conseguinte, previna e 

reduza a pobreza energética; 

Or. en 

 

 


