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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 1
Nº 1

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de acção para a 
eficiência energética: concretizar o potencial" e apoia as acções prioritárias nela 
previstas, ao mesmo tempo que solicita a sua pronta aplicação.

Or. el

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 2
Nº 2

2. Saúda o compromisso vinculativo assumido na Cimeira da Primavera de 2007 de visar 
um objectivo de redução de 20 % do consumo de energia até 2020, que também 
contribuirá para atingir o objectivo de reduzir em 20 % as emissões de gases com 
efeito de estufa até 2020, enquanto compromisso unilateral da União Europeia, que 
poderá ascender a 30%, se coordenado com compromissos similares assumidos por 
outros países industrializados; sublinha também a necessidade de fixar objectivos de 
redução intermédios subdivididos em cada sector energético;

Or. it
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Alteração apresentada por Vladko Todorov Panayotov

Alteração 3
Nº 2 bis (novo)

2 bis. Saúda a iniciativa da Comissão no sentido de se chegar a acordos-quadro com os
mais importantes parceiros comerciais externos e com organizações de âmbito 
internacional, solicitando que esses acordos sejam celebrados com países não 
europeus que possuam tecnologias mais desenvolvidas na área da transformação, 
da distribuição e da utilização de energia eficiente;

Or. en

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 4
Nº 3

3. Salienta que a pronta aplicação e o controlo da legislação comunitária em vigor no 
domínio da eficiência energética (por exemplo, a Directiva 2002/91/CE, relativa ao 
desempenho energético dos edifícios, a Directiva 92/75/CE, relativa à rotulagem 
energética, a Directiva 2005/32/CE, relativa à criação de um quadro para definir os 
requisitos de concepção ecológica dos produtos que consomem energia, e a 
Directiva 2006/32/CE, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos 
serviços energéticos) será meio caminho andado para realizar este objectivo; solicita 
aos Estados-Membros que utilizem correctamente os planos nacionais de eficiência 
energética;

Or. el

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 5
Nº 3

3. Salienta que a aplicação e o controlo da legislação comunitária em vigor no domínio 
da eficiência energética será meio caminho andado para realizar este objectivo; 
solicita aos Estados-Membros que utilizem correctamente os planos nacionais de 
eficiência energética e exorta a Comissão a verificar a transposição e correcta 
aplicação, nos prazos especificados, das Directivas já adoptadas;

Or. it
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 6
Nº 3

3. Salienta que a aplicação e o controlo da legislação comunitária em vigor no domínio 
da eficiência energética será meio caminho andado para realizar este objectivo; 
solicita aos Estados-Membros que utilizem correctamente, façam cumprir e 
melhorem os planos nacionais de eficiência energética.

Or. pl

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 7
Nº 4

4. Subscreve o ponto de vista de que o maior potencial de economia de energia reside 
nos sectores dos edifícios e dos transportes; solicita, portanto, que sejam realizadas 
acções prioritárias nestes sectores; pede ainda que seja revista a directiva sobre os 
edifícios, a fim de alargar o seu âmbito de aplicação e nela incluir normas mínimas de 
eficiência ao nível da União Europeia; enfim, solicita aos Estados-Membros que 
promovam os transportes públicos, bem como o caminho-de-ferro, o transporte 
marítimo e o transporte por vias navegáveis interiores;

Or. pl

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 8
Nº 4

4. Subscreve o ponto de vista de que o maior potencial de economia de energia reside 
nos sectores dos edifícios e dos transportes, frisando as possibilidades de uma 
melhoria nos transportes urbanos e nos edifícios públicos; solicita, portanto, que 
sejam realizadas acções prioritárias nestes sectores; pede ainda que seja revista a
directiva sobre os edifícios, a fim de alargar o seu âmbito de aplicação e nela incluir 
normas mínimas de eficiência ao nível da União Europeia;

Or. el
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Alteração apresentada por Vladko Todorov Panayotov

Alteração 9
Nº 4

4. Subscreve o ponto de vista de que o maior potencial de economia de energia reside 
nos sectores dos edifícios e dos transportes (em especial, no que diz respeito aos 
veículos pesados e aos navios de transporte de mercadorias); solicita, portanto, que 
sejam realizadas acções prioritárias nestes sectores; pede ainda que seja revista a 
directiva sobre os edifícios, a fim de alargar o seu âmbito de aplicação e nela incluir 
normas mínimas de eficiência ao nível da União Europeia;

Or. en

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 10
Nº 4

4. Subscreve o ponto de vista de que o maior potencial de economia de energia reside 
nos sectores dos edifícios e dos transportes; solicita, portanto, que sejam realizadas 
acções prioritárias concretas nestes sectores, como a abolição de IVA sobre o 
isolamento, uma das mais eficazes medidas de eficiência energética, que contribui 
igualmente de forma muito significativa para as reduções de CO2; pede ainda que 
seja revista a directiva sobre os edifícios, a fim de alargar o seu âmbito de aplicação e 
nela incluir normas mínimas de eficiência ao nível da União Europeia;

Or. en

Alteração apresentada por Antonio De Blasio

Alteração 11
Nº 4

4. Subscreve o ponto de vista de que o maior potencial de economia de energia reside 
nos sectores dos edifícios e dos transportes; solicita, portanto, que sejam realizadas 
acções prioritárias nestes sectores; pede ainda que seja revista a directiva sobre os 
edifícios, a fim de alargar o seu âmbito de aplicação e nela incluir normas mínimas de 
eficiência ao nível da União Europeia; exorta a Comissão a exigir, não só um 
aumento da eficiência energética no caso de novas construções, mas também a 
estipular a eficiência energética como um dos critérios obrigatórios de renovação 
dos edifícios antigos, ordenando que uma quota-parte significativa das exigências 
em matéria de energia seja satisfeita mediante recurso a fontes de energia 
renováveis; para esse fim, exorta a Comissão a dar um apoio especial, sob a forma 
de incentivos financeiros, às obras de renovação em edifícios que sejam levadas a 
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cabo para que estes cumpram os critérios de eficiência energética; enquanto os 
novos edifícios são construídos essencialmente como investimentos de cariz 
financeiro, cujo financiamento é disponibilizado por outros quadros de apoio ao 
dispor das empresas em causa, o financiamento das obras de renovação do parque 
habitacional, que beneficia um leque mais amplo da população, constitui amiúde 
um fardo financeiro insusceptível de ser suportado pelos consumidores a título 
individual e/ou pelas autarquias locais;

Or. hu

Alteração apresentada por Justas Vincas Paleckis

Alteração 12
Nº 4 bis (novo)

4 bis. Reconhece que a modernização das construções em altura levanta um problema 
particularmente grave, uma vez que afecta centenas de milhões de cidadãos 
comunitários; sublinha, por isso, a necessidade de aumentar o financiamento dos 
Fundos Estruturais da UE destinados à eficiência energética, a fim de melhorar a 
renovação das construções em altura;

Or. en

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 13
Nº 4 bis (novo)

4 bis. Relembra que o transporte e a distribuição são uma das fontes de perdas de energia 
e cortes no abastecimento, e salienta o papel que a microgeração e uma geração 
descentralizada e diversificada podem representar a fim de garantir a segurança do 
abastecimento e a redução de perdas; considera que devem ser criados incentivos 
destinados à melhoria das infra-estruturas com vista à redução das perdas de 
transmissão e distribuição;

Or. pt

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 14
Nº 5

5. Salienta o papel a desempenhar pelos instrumentos baseados no mercado (por 
exemplo, os "certificados brancos") e pelos incentivos económicos para atingir os 
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objectivos de eficiência energética e reforçar a competitividade europeia; incentiva os 
Estados-Membros a rever as suas políticas de fiscalidade em matéria de eficiência 
energética e, sempre que fique comprovada a respectiva eficácia, a utilizar 
incentivos fiscais para esse fim, adoptando simultaneamente medidas para obviar a 
eventuais repercussões socialmente negativas;

Or. el

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 15
Nº 5

5. Salienta que o papel a desempenhar pelos instrumentos baseados no mercado (por 
exemplo, os "certificados brancos") e pelos incentivos económicos para que as 
empresas atinjam os objectivos de eficiência energética e reforcem a competitividade 
europeia, só por si, não bastam, havendo, por isso, que accionar o financiamento 
comunitário e o financiamento público “ad hoc”, por forma a viabilizar uma mais 
eficaz canalização de recursos para a investigação, a inovação tecnológica e a 
eficiência energética, com base no princípio do “poluidor pagador”;

Or. it

Alteração apresentada por Vladko Todorov Panayotov

Alteração 16
Nº 5

5. Salienta o papel a desempenhar pelos instrumentos baseados no mercado (por 
exemplo, os "certificados brancos") e pelos incentivos económicos (por exemplo, o 
incentivo proporcionado pela política de tributação ecológica) para atingir os 
objectivos de eficiência energética e reforçar a competitividade europeia;

Or. en

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 17
Nº 5 bis (novo)

5 bis. Salienta o papel que serviços como auditorias energéticas podem desempenhar na 
redução dos desperdícios e na promoção de um melhor aproveitamento do potencial 
energético de cada edifício; exorta os Estados-Membros a serem os primeiros a dar 
o exemplo, não apenas nos edifícios administrativos mas também nos restantes 
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edifícios públicos, tais como escolas, universidades e hospitais;

Or. pt

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 18
Nº 6

6. Sublinha a necessidade de promover a investigação e a inovação ecológica no domínio 
das tecnologias energeticamente eficientes, fomentando os investimentos e o 
intercâmbio de boas práticas, o que pode contribuir para o crescimento económico, o 
aumento do emprego e pode, além disso, representar uma vantagem comparativa da 
economia europeia, contribuindo para realizar os objectivos da estratégia de Lisboa; 
sublinha igualmente o papel do Sétimo Programa-Quadro de Investigação e de 
outros instrumentos financeiros comunitários;

Or. el

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 19
Nº 6

6. Sublinha a necessidade de promover a investigação, a transferência de conhecimento 
e a inovação ecológica no domínio das tecnologias energeticamente eficientes, 
fomentando os investimentos, o intercâmbio de boas práticas e a transferência de 
tecnologias, o que pode contribuir para o crescimento económico, o aumento do 
emprego e pode, além disso, representar uma vantagem comparativa da economia 
europeia, contribuindo para realizar os objectivos da estratégia de Lisboa;

Or. pl

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 20
Nº 6

6. Sublinha a necessidade de promover a investigação e a inovação ecológica no domínio 
das tecnologias energeticamente eficientes, fomentando os investimentos, o 
intercâmbio de boas práticas, as tecnologias ecologicamente compatíveis e a 
poupança de energia nos países em vias de desenvolvimento, a fim de harmonizar a 
consecução do objectivo da redução de gases com efeito de estufa, o que 
indirectamente pode contribuir para o crescimento económico, o aumento do emprego 
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e pode, além disso, representar uma vantagem comparativa da economia europeia, 
contribuindo para realizar os objectivos da estratégia de Lisboa;

Or. it

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 21
Nº 7 bis (novo)

7 bis. Sublinha a necessidade de se promover o Plano de Acção para a Eficiência 
Energética em campanhas educativas e de informação, a fim de colocar os 
consumidores em melhor posição para tomar decisões informadas sobre a compra 
de bens de consumo e sobre a sua ulterior boa utilização, em conformidade com o 
princípio do desenvolvimento sustentável;

Or. pl

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 22
Nº 8 bis (novo)

8 bis. Insta a Comissão a tomar a iniciativa no âmbito de um acordo global sobre 
eficiência energética; exorta igualmente a Comissão a incorporar a eficiência 
energética nos acordos bilaterais da UE com países terceiros;

Or. el

Alteração apresentada por Vladko Todorov Panayotov

Alteração 23
Nº 8 bis (novo)

8 bis. Sublinha a necessidade de a política de eficiência energética ser aplicada a todos os 
níveis da governação;

Or. en
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Alteração apresentada por Antonio De Blasio

Alteração 24
Nº 8 a (novo)

8 bis. Convida a Comissão a instituir um fundo de apoio ao aumento da eficiência 
energética, ou a alargar o âmbito dos incentivos financeiros existentes para os 
desenvolvimentos que viabilizem a integração da energia produzida a partir de 
fontes renováveis nas redes existentes para a energia de combustível fóssil. Muitas 
das antigas redes criadas para a distribuição da energia tradicional carecem de 
modernização e são incapazes de distribuir a energia produzida a partir de fontes 
renováveis, ou só o podem fazer em grau muito limitado. Construir novas redes não 
é uma alternativa realista, nomeadamente para os Estados-Membros mais recentes; 
contudo, melhorar as redes existentes aumentaria significativamente a eficiência da
produção de energia de fontes renováveis num lapso de tempo mais breve e com 
custos mais baixos, ao mesmo tempo que ajudaria a reforçar a segurança do
aprovisionamento, em resultado da introdução em tempo oportuno de tais 
melhorias;

Or. hu

Alteração apresentada por Antonio De Blasio

Alteração 25
Nº 8 ter (novo)

8 ter. Dada a importância do Plano de Acção e a natureza ambiciosa do objectivo
definido, sublinha o papel vital da Comissão na coordenação dos Planos de Acção 
Nacionais apresentados por cada um dos Estados-Membros; salienta igualmente 
que a Comissão deve imperativamente tentar certificar-se, por meio da consulta 
frequente às autoridades competentes nos Estados-Membros, de que, no respeito 
pelas diversas condições de regulação e desenvolvimento, neles sejam fixados 
objectivos racionais e realistas, que permitam à União Europeia realizar um esforço 
conjunto com os Estados-Membros em causa para a consecução de tais objectivos.

Or. hu


