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Alteração 1
Jim Higgins

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de haver 
diversos sectores susceptíveis de influírem
na eficiência energética; sublinha que, só 
mediante a adopção de uma abordagem 
global e coordenada entre as políticas 
comunitárias e as políticas nacionais (por 
exemplo, nos domínios da coesão, da 
agricultura, dos transportes e do 
ambiente, entre outros), poderá delinear-
-se uma estratégia portadora de visão a 
longo prazo, que assegure a coerência entre 
projectos e produza os melhores resultados;

1. Chama a atenção para facto de haver um
enorme potencial para a eficiência 
energética num muito diversificado 
conjunto de sectores; sublinha que, só 
mediante a adopção de uma abordagem 
holística e coordenada, que envolva as 
políticas locais, regionais, nacionais e 
comunitárias, se poderá pôr em prática 
uma estratégia portadora de visão a longo 
prazo, que assegure a coerência entre 
projectos e produza os melhores resultados;

Or. en

Alteração 2
Emanuel Jardim Fernandes

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de haver 
diversos sectores susceptíveis de influírem 
na eficiência energética; sublinha que, só 
mediante a adopção de uma abordagem 
global e coordenada entre as políticas 
comunitárias e as políticas nacionais (por 
exemplo, nos domínios da coesão, da 
agricultura, dos transportes e do ambiente, 
entre outros), poderá delinear-se uma 
estratégia portadora de visão a longo prazo, 
que assegure a coerência entre projectos e 
produza os melhores resultados;

1. Chama a atenção para o facto de haver 
diversos sectores susceptíveis de influírem 
na eficiência energética; sublinha que, só 
mediante maior inovação tecnológica e a 
adopção de uma abordagem global e 
coordenada entre as políticas comunitárias 
e as políticas nacionais (por exemplo, nos 
domínios da coesão, da agricultura, dos 
transportes e do ambiente, entre outros), 
poderá delinear-se uma estratégia 
portadora de visão a longo prazo, que 
assegure a coerência entre projectos e 
produza os melhores resultados;
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Or. pt

Alteração 3
Jim Higgins

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que é imperioso que se 
conceba a eficiência energética como uma 
prioridade europeia e mundial, tendo em 
conta o aumento da procura global de 
energia, a subida dos preços do petróleo e 
do gás e o impacto das alterações
climáticas;

Or. en

Alteração 4
Jim Higgins

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a 
Comissão a dar uma atenção acrescida a 
essas áreas, nomeadamente, as zonas 
montanhosas e as regiões ultraperiféricas, 
e a apresentar, com carácter de urgência, 
medidas concretas adequadas às suas 
características e condicionalismos 
específicos, visando a salvaguarda de uma 

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, a 
importância de uma estratégia espacial 
bem delineada e a concepção de soluções 
a longo prazo para a generalidade das 
regiões;
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maior eficiência energética;

Or. en

Alteração 5
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a 
Comissão a dar uma atenção acrescida a 
essas áreas, nomeadamente, as zonas 
montanhosas e as regiões ultraperiféricas, 
e a apresentar, com carácter de urgência, 
medidas concretas adequadas às suas 
características e condicionalismos 
específicos, visando a salvaguarda de uma 
maior eficiência energética;

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; 

Or. cs

Alteração 6
Rolf Berend

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
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contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a Comissão 
a dar uma atenção acrescida a essas áreas, 
nomeadamente, as zonas montanhosas e 
as regiões ultraperiféricas, e a apresentar, 
com carácter de urgência, medidas 
concretas adequadas às suas características 
e condicionalismos específicos, visando a 
salvaguarda de uma maior eficiência 
energética; 

contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a Comissão 
a dar uma atenção acrescida a essas áreas, 
em colaboração com os 
Estados-Membros, e a apresentar, com 
carácter de urgência, medidas concretas 
adequadas às suas características e 
condicionalismos específicos, visando a 
salvaguarda de uma maior eficiência 
energética;

Or. de

Alteração 7
Emanuel Jardim Fernandes

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a Comissão 
a dar uma atenção acrescida a essas áreas, 
nomeadamente, as zonas montanhosas e as 
regiões ultraperiféricas, e a apresentar, com 
carácter de urgência, medidas concretas 
adequadas às suas características e 
condicionalismos específicos, visando a 
salvaguarda de uma maior eficiência 
energética;

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a Comissão 
a dar uma atenção acrescida a essas áreas, 
nomeadamente, as zonas montanhosas e as 
regiões ultraperiféricas, e a apresentar, com 
carácter de urgência, mais medidas 
concretas adequadas às suas características 
e condicionalismos específicos, em 
concertação com os Estados-Membros e 
no contexto dos Planos Nacionais de 
Eficiência Energética, visando a 
salvaguarda de uma maior eficiência 
energética;
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Or. pt

Alteração 8
Ramona Nicole Mănescu

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a Comissão 
a dar uma atenção acrescida a essas áreas, 
nomeadamente, as zonas montanhosas e as 
regiões ultraperiféricas, e a apresentar, com 
carácter de urgência, medidas concretas 
adequadas às suas características e 
condicionalismos específicos, visando a 
salvaguarda de uma maior eficiência 
energética; 

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a Comissão 
a dar uma atenção acrescida a essas áreas, 
nomeadamente, as zonas montanhosas, as 
regiões ultraperiféricas e as regiões dos 
novos Estados-Membros, e a apresentar, 
com carácter de urgência, medidas 
concretas adequadas às suas características 
e condicionalismos específicos, visando a 
salvaguarda de uma maior eficiência 
energética; 

Or. en

Alteração 9
Jill Evans

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 

2. Sublinha a relação existente entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta do Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que diz respeito a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o 
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desenvolvimento sustentável, quer no que 
toca a possíveis soluções a longo prazo 
para as regiões isoladas; exorta a Comissão 
a dar uma atenção acrescida a essas áreas, 
nomeadamente, as zonas montanhosas e as 
regiões ultraperiféricas, e a apresentar, com 
carácter de urgência, medidas concretas 
adequadas às suas características e 
condicionalismos específicos, visando a 
salvaguarda de uma maior eficiência 
energética; 

desenvolvimento sustentável e a 
segurança da energia, quer no que toca a 
possíveis soluções a longo prazo para as 
regiões isoladas; exorta a Comissão a dar 
uma atenção acrescida a essas áreas, 
nomeadamente, as zonas montanhosas e as 
regiões ultraperiféricas, e a apresentar, com 
carácter de urgência, medidas concretas 
adequadas às suas características e 
condicionalismos específicos, visando a 
salvaguarda de uma maior eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 10
Jim Higgins

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Observa que, na maioria dos 
Estados-Membros, o financiamento 
atribuído a projectos energéticos continua a 
ser insuficiente; para esse fim, incentiva os 
Estados-Membros e as regiões a 
recorrerem mais vezes aos Fundos 
Estruturais e a lançarem convites 
temáticos à apresentação de propostas 
sobre as prioridades relacionadas com a 
energia;

3. Regista com desagrado que, na maioria 
dos Estados-Membros, o financiamento 
atribuído a projectos energéticos continua a 
ser insuficiente e a não ter na devida conta 
as variações de carácter regional; dado 
que a política de coesão proporciona um 
quadro para o financiamento de projectos 
relacionados com a eficiência energética, 
o recurso a energias renováveis e as infra-
-estruturas energéticas, incentiva os 
Estados-Membros a centrarem-se na 
execução dos respectivos programas 
operacionais em matéria de medidas 
inovadoras, a fim de desenvolverem 
soluções de eficiência energética que 
apresentem uma boa relação 
custo-eficácia;

Or. en



AM\754075PT.doc 9/17 PE415.233v02-00

PT

Alteração 11
Jill Evans

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Observa que, na maioria dos 
Estados-Membros, o financiamento 
atribuído a projectos energéticos continua a 
ser insuficiente; para esse fim, incentiva os 
Estados-Membros e as regiões a 
recorrerem mais vezes aos Fundos 
Estruturais e a lançarem convites temáticos 
à apresentação de propostas sobre as 
prioridades relacionadas com a energia;

3. Observa que, na maioria dos 
Estados-Membros, o financiamento 
atribuído a projectos energéticos, 
designadamente, a projectos de eficiência 
energética, continua a ser insuficiente; 
para esse fim, exorta os Estados-Membros
e as regiões a recorrerem mais vezes aos 
Fundos Estruturais e a lançarem convites 
temáticos à apresentação de propostas 
sobre as prioridades relacionadas com a 
energia;

Or. en

Alteração 12
Ramona Nicole Mănescu

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Observa que, na maioria dos 
Estados-Membros, o financiamento 
atribuído a projectos energéticos continua a 
ser insuficiente; para esse fim, incentiva os 
Estados-Membros e as regiões a 
recorrerem mais vezes aos Fundos 
Estruturais e a lançarem convites temáticos 
à apresentação de propostas sobre as 
prioridades relacionadas com a energia;

3. Observa que, na maioria dos 
Estados-Membros, o financiamento 
atribuído a projectos energéticos continua a 
ser insuficiente; para esse fim, incentiva os 
Estados-Membros e as regiões a 
recorrerem mais vezes aos Fundos 
Estruturais e a lançarem convites temáticos 
à apresentação de propostas sobre as 
prioridades relacionadas com a energia;
salienta que o sector privado, apoiando-se
em medidas a nível nacional, deve 
desempenhar um papel de maior relevo 
no investimento em – e no 
desenvolvimento de – tecnologias 
energéticas novas e sustentáveis, ao 
mesmo tempo que deve encetar iniciativas 
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inovadoras tendentes à adopção de uma 
atitude mais consentânea com a eficiência 
energética; entende que este facto não 
poderá senão determinar uma situação 
vantajosa, tanto para o sector público, 
como para o privado;

Or. en

Alteração 13
Jim Higgins

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Exorta a Comissão a trabalhar em 
conjunto com os parceiros relevantes, a 
fim de garantir que seja prestada uma 
atenção adequada à resposta a dar às 
características e aos desafios específicos 
de todas as regiões, incluindo as regiões 
insulares, montanhosas e ultraperiféricas, 
aquando da apresentação de medidas 
destinadas a assegurar um acréscimo de 
eficiência;

Or. en

Alteração 14
Jim Higgins

Projecto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-B. Incentiva os Estados-Membros a 
recorrerem, sempre que possível, a uma 
utilização intensiva das fontes alternativas 
de energia renovável, como o vento, a 
biomassa, os biocombustíveis e a energia 
das ondas e das marés;
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Or. en

Alteração 15
Jim Higgins

Projecto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-C. Exorta os Estados-Membros a 
realizarem campanhas de sensibilização a 
longo prazo em prol da eficiência 
energética, centradas na eficiência dos 
edifícios, quer públicos, quer privados, e 
na persuasão das opiniões públicas em 
relação às poupanças que a eficiência 
energética poderá, de facto, proporcionar; 
incentiva igualmente os Estados-Membros
a desenvolverem mecanismos para 
estimular o investimento em projectos de 
eficiência energética e em empresas de 
prestação de serviços de energia;

Or. en

Alteração 16
Ramona Nicole Mănescu

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Encoraja, designadamente, os 
Estados-Membros e as regiões a utilizarem 
os Fundos Estruturais e a implantarem nos 
seus territórios redes temáticas no âmbito 
da Acção Concertada prevista no Programa 
de Trabalho «Energia Inteligente –
Europa» de 2008, a fim de obterem 
informações sobre as práticas vigentes em 
outras regiões da UE no que diz respeito à 
utilização eficiente da energia e ao 
intercâmbio de "know-how" e de 

4. Encoraja, designadamente, os 
Estados-Membros e as regiões a utilizarem 
os Fundos Estruturais e de Coesão e a 
implantarem nos seus territórios redes 
temáticas no âmbito da Acção Concertada 
prevista no Programa de Trabalho «Energia 
Inteligente – Europa» de 2008, a fim de 
obterem informações sobre as boas práticas 
vigentes em outras regiões da UE no que 
diz respeito à utilização eficiente da 
energia e ao intercâmbio de "know-how" e 
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experiências neste domínio; de experiências neste domínio; exorta a 
Comissão a incentivar, no contexto de 
política regional da União Europeia, a 
criação de programas nacionais e 
regionais de fomento de um investimento 
mais significativo na melhoria da 
eficiência energética em todos os 
domínios, incluindo os sectores da 
habitação social e multifamiliar;

Or. en

Alteração 17
Jill Evans

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Exorta os Estados-Membros e as 
regiões a aumentarem a utilização dos 
Fundos Estruturais para a inovação e a 
pesquisa no âmbito da eficiência 
energética, a fim de promover as 
tecnologias ecológicas e o 
desenvolvimento económico sustentável a 
nível local;

Or. en

Alteração 18
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que preveja critérios 
de prioridade no próximo período de 
programação dos Fundos Estruturais, que 
permitam definir objectivos em termos de 
eficiência energética ou estabelecer

5. Solicita à Comissão que preveja, no 
próximo período de programação dos 
Fundos Estruturais, a promoção de
objectivos em termos de eficiência 
energética e o fomento de tecnologias e 
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tecnologias e medidas concretas para a
poupança de energia, inclusive mediante o 
recurso a parcerias, em projectos como os 
da renovação de edifícios, a modernização 
das instalações de aquecimento urbano e a 
produção de calor e energia eléctrica;

medidas de poupança de energia e de 
salvaguarda do seu uso eficiente, 
inclusive mediante o incentivo à 
celebração de parcerias em projectos como 
os da renovação de edifícios, a
modernização da iluminação pública, o 
transporte ecológico, a modernização das 
instalações de aquecimento urbano e a 
produção de calor e energia eléctrica;

Or. cs

Alteração 19
Jill Evans

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que preveja critérios 
de prioridade no próximo período de 
programação dos Fundos Estruturais, que 
permitam definir objectivos em termos de 
eficiência energética ou estabelecer
tecnologias e medidas concretas para a 
poupança de energia, inclusive mediante o 
recurso a parcerias, em projectos como os 
da renovação de edifícios, a modernização 
das instalações de aquecimento urbano e a 
produção de calor e energia eléctrica;

5. Solicita à Comissão que estabeleça
critérios de prioridade no próximo período 
de programação dos Fundos Estruturais, 
que permitam definir objectivos em termos 
de eficiência energética, acompanhados de 
apoios à implementação de tecnologias e 
medidas concretas para a poupança de 
energia, inclusive mediante o recurso a 
parcerias, em projectos como os da 
renovação de edifícios, a modernização das 
instalações de aquecimento urbano e a 
produção de calor e energia eléctrica;

Or. en

Alteração 20
Emanuel Jardim Fernandes

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que preveja critérios 
de prioridade no próximo período de 

5. Solicita à Comissão que reforce os
critérios de prioridade no próximo período 
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programação dos Fundos Estruturais, que 
permitam definir objectivos em termos de 
eficiência energética ou estabelecer 
tecnologias e medidas concretas para a 
poupança de energia, inclusive mediante o 
recurso a parcerias, em projectos como os 
da renovação de edifícios, a modernização 
das instalações de aquecimento urbano e a 
produção de calor e energia eléctrica;

de programação dos Fundos Estruturais, 
que permitam definir objectivos em termos 
de eficiência energética ou estabelecer 
tecnologias e medidas concretas para a 
poupança de energia, inclusive mediante o 
recurso a parcerias, em projectos como os 
da renovação de edifícios, a modernização 
das instalações de aquecimento urbano e a 
produção de calor e energia eléctrica;

Or. pt

Alteração 21
Emanuel Jardim Fernandes

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Acentua o papel estratégico das 
administrações públicas da União 
Europeia, em particular a nível regional e 
local, na garantia do necessário apoio 
institucional às iniciativas de fomento da
eficiência energética; recomenda o 
lançamento de campanhas de informação 
bem montadas, por exemplo, através da 
utilização de rótulos de eficiência 
energética facilmente compreensíveis, bem 
como de acções de formação e iniciativas -
piloto relacionadas com a energia, nos 
territórios sob a jurisdição dessas 
autoridades regionais e locais, com o 
objectivo de aumentar o grau de 
sensibilização dos cidadãos e de alterar os 
comportamentos;

6. Acentua o papel estratégico das 
administrações públicas da União 
Europeia, em particular a nível regional e 
local, no reforço da implementação do 
necessário apoio institucional às iniciativas 
de eficiência energética, tais como 
descritas na Directiva 2006/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Abril de 2006, relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços
energéticos1; recomenda o reforço de 
campanhas de informação bem montadas, 
por exemplo, através da utilização de 
rótulos de eficiência energética facilmente 
compreensíveis, bem como de acções de 
formação e iniciativas -piloto relacionadas 
com a energia, nos territórios sob a 
jurisdição dessas autoridades regionais e 
locais, com o objectivo de aumentar o grau 
de sensibilização dos cidadãos e de alterar 
os comportamentos;

Or. pt

                                               
1 JO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
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Alteração 22
Ramona Nicole Mănescu

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Acentua o papel estratégico das 
administrações públicas da União 
Europeia, em particular a nível regional e 
local, na garantia do necessário apoio 
institucional às iniciativas de fomento da 
eficiência energética; recomenda o 
lançamento de campanhas de informação 
bem montadas, por exemplo, através da 
utilização de rótulos de eficiência 
energética facilmente compreensíveis, bem
como de acções de formação e 
iniciativas-piloto relacionadas com a 
energia, nos territórios sob a jurisdição 
dessas autoridades regionais e locais, com 
o objectivo de aumentar o grau de 
sensibilização dos cidadãos e de alterar os 
comportamentos;

Acentua o papel estratégico das 
administrações públicas da União 
Europeia, em particular a nível regional e 
local, na garantia do necessário apoio 
institucional às iniciativas de fomento da 
eficiência energética; recomenda o 
lançamento de campanhas de informação e 
educação bem montadas, por exemplo, 
através da utilização de rótulos de 
eficiência energética facilmente 
compreensíveis, bem como de acções de 
formação e iniciativas-piloto relacionadas 
com a energia, nos territórios sob a 
jurisdição dessas autoridades regionais e 
locais, com o objectivo de aumentar o grau 
de sensibilização dos cidadãos e de alterar 
os comportamentos;

Or. en

Alteração 23
Jill Evans

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Destaca o papel fulcral do sector dos 
transportes na redução do consumo de 
energia e na promoção da eficiência 
energética; sublinha a necessidade de os 
Estados-Membros e as suas regiões 
promoverem medidas que se proponham 
evitar, reduzir e limitar os volumes do
tráfego aéreo e rodoviário, transferindo, 
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para além disso, uma parte considerável 
desse tráfego para modos de transporte 
mais sustentáveis (transferência modal) e, 
simultaneamente, melhorando o 
desempenho da totalidade dos meios de 
transporte;

Or. en

Alteração 24
Rolf Berend

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Considera que as administrações 
públicas, a todos os níveis, devem ser as 
primeiras a dar o exemplo, através da 
utilização de equipamentos eficientes do 
ponto de vista energético nas suas 
instalações, da inclusão de critérios de 
sustentabilidade nos contratos públicos de 
aquisição e do fomento de práticas de 
poupança de energia nas suas actividades 
quotidianas;

7. Considera que as administrações 
públicas, a todos os níveis, devem ser as 
primeiras a dar o exemplo, à medida das 
suas disponibilidades financeiras, através 
da utilização de equipamentos eficientes do 
ponto de vista energético nas suas 
instalações, da inclusão de critérios de 
sustentabilidade nos contratos públicos de 
aquisição e do fomento de práticas de 
poupança de energia nas suas actividades 
quotidianas;

Or. de

Alteração 25
Jill Evans

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Considera que as administrações 
públicas, a todos os níveis, devem ser as 
primeiras a dar o exemplo, através da 
utilização de equipamentos eficientes do 
ponto de vista energético nas suas 

7. Considera que as administrações 
públicas, a todos os níveis, devem ser as 
primeiras a dar o exemplo, através da 
utilização de equipamentos eficientes do 
ponto de vista energético nas suas 
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instalações, da inclusão de critérios de 
sustentabilidade nos contratos públicos de 
aquisição e do fomento de práticas de 
poupança de energia nas suas actividades 
quotidianas.

instalações, da aplicação do figurino do 
Contrato Público Ecológico nos seus 
procedimentos e do fomento de práticas de 
poupança de energia nas suas actividades 
quotidianas.

Or. en
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