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Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 24 de Fevereiro de 2004 com vista à

aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 2236/95 do Conselho que determina as regras gerais para a
concessão de apoio financeiro comunitário no domínio das redes transeuropeias
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REGULAMENTO (CE) N.º     /

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera o Regulamento (CE) n.º 2236/95 do Conselho que determina as regras gerais

para a concessão de apoio financeiro comunitário

no domínio das redes transeuropeias

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o primeiro

parágrafo do seu artigo 156.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, 1

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado, 2

                                                
1 JO C 125 de 27.5.2002, p. 13.
2 Parecer do Parlamento Europeu de 2 de Julho de 2002 (JO C 271 E de 12.11.2003, p. 163),

Posição Comum do Conselho de … e Posição do Parlamento Europeu de … (ainda não
publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

1) O Grupo de Alto Nível da rede transeuropeia de transportes, presidido por Karel Van Miert,

deplorou o atraso dos troços transfronteiriços dos projectos prioritários da rede transeuropeia

de transportes (TEN), que afecta a rentabilidade dos investimentos efectuados pelos Estados-

-Membros nos troços internos privando-os de um efeito de rendimentos de escala, e preconiza

a adequação da taxa de intervenção dos financiamentos comunitários em função dos

benefícios retirados por outros países, particularmente os países vizinhos, sublinhando que

esta adequação deverá, em primeiro lugar, beneficiar os projectos transfronteiriços utilizados

pelos transportes de longa distância.

Além disso, a taxa de financiamento comunitário deveria ser diferenciada em função da
medida em que os benefícios económicos do projecto excedem a sua rentabilidade financeira.

2) Para o efeito, o Grupo de Alto Nível recomendou o aumento da taxa de intervenção financeira
comunitária, a fim de promover a realização das ligações transfronteiriças dos projectos
prioritários, e sublinha que o impacto orçamental de uma iniciativa deste tipo seria limitado.
Na respectiva implementação dever-se-á ter presente a necessidade de centrar os recursos das
redes transeuropeias em projectos-chave, reconhecendo-se simultaneamente a necessidade de
continuar a dar um apoio financeiro a projectos não prioritários.

3) Convém prever a possibilidade de proceder a autorizações orçamentais por parcelas anuais,
com recurso a um compromisso jurídico global e plurianual.

4) Um aumento temporário da taxa de financiamento comunitário poderia constituir um
incentivo para que os intervenientes acelerem e tornem mais eficaz a execução dos projectos
prioritários abrangidos pelo presente regulamento.
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5) A implantação de parcerias público – privado (ou de outras formas de cooperação entre estes
sectores) exige um compromisso financeiro firme da parte dos investidores institucionais,
suficientemente atraente para mobilizar capitais privados. A concessão de um apoio
financeiro comunitário numa base plurianual permitiria dissipar incertezas que travam o
desenvolvimento destes projectos. Convém, por conseguinte, adoptar disposições para
conceder uma contribuição financeira aos projectos seleccionados com base num
compromisso jurídico plurianual.

6) As ligações transfronteiriças entre as redes energéticas são importantes para assegurar o
funcionamento harmonioso do Mercado Interno, a segurança do abastecimento e a plena
utilização das infra-estruturas energéticas. Os projectos prioritários das redes energéticas, que
são necessários no interesse da economia europeia mas não rentáveis em termos comerciais e
que não causam distorções de concorrência entre empresas, deveriam por isso poder
beneficiar de um maior apoio financeiro. Esse apoio diz respeito aos projectos prioritários das
redes de energia.

7) O Regulamento (CE) do Conselho n.º 2236/95 1 deverá ser adaptado para ter em conta a
Decisão do Conselho 1999/468/CE, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício
das competências de execução atribuídas à Comissão. 2

8) O Regulamento (CE) n.º 2236/95 deve por isso ser alterado em consequência,

                                                
1 JO L 228 de 23.9.1995, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 1655/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 197
de 29.7.1999, p. 1).

2 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O Regulamento (CE) n.º 2236/95 é alterado do seguinte modo:

1. O artigo 5° passa a ter a seguinte redacção:

a) O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:

"3. Independentemente da forma de intervenção escolhida, o montante total de apoio

comunitário a título do presente regulamento não poderá ultrapassar 10% do custo total

dos investimentos. No entanto, a título excepcional, o montante total do apoio

comunitário poderá atingir 20% do custo total dos investimentos para:

a) projectos relativos a sistemas de determinação da posição e de navegação por

satélite, nos termos do artigo 17.º da Decisão n.° 1692/96/CE do Parlamento

Europeu e do Conselho de 23 de Julho de 1996 sobre as orientações comunitárias

para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes *;

b) projectos prioritários no domínio das redes de energia;
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c) troços dos projectos de interesse europeu, desde que os projectos tenham início

até 2010, identificados no Anexo III da Decisão n.º 1692/96/CE e que visem

eliminar pontos de estrangulamento e/ou completar troços incompletos, se esses

troços atravessarem fronteiras ou barreiras naturais, e contribuírem para a

integração do mercado interno numa Comunidade alargada, e privilegiarem a

segurança, garantirem a interoperabilidade das redes nacionais e/ou contribuírem

fortemente para reduzir os desequilíbrios entre os modos de transporte,

favorecendo os modos mais ecológicos. Essa taxa será diferenciada em função dos

benefícios para outros países, em especial para os Estados-Membros vizinhos";

* JO L 228 de 9.9.1996, p. 1. Decisão com a última redacção que lhe foi dada
pela Decisão n.º 1346/2001 (JO L 185 de 6.7.2001, p. 1).";

b) É acrescentado o seguinte número:

"5. No caso dos projectos referidos no n.º 3, e nos limites do presente regulamento, o

compromisso jurídico será plurianual e as autorizações orçamentais serão fraccionadas

anualmente";

2. É acrescentado o seguinte n.º 4 ao artigo 13.º:

"4. Se, num período máximo de dez anos após a atribuição de um apoio financeiro a uma

acção, essa acção ainda não tiver sido concluída, a Comissão poderá solicitar – no respeito do

princípio da proporcionalidade – o reembolso do apoio pago, tomando em consideração todos

os factores pertinentes";
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3. O artigo 17.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 17.º

Procedimento do Comité

1. A Comissão é responsável pela execução do presente regulamento.

2. A Comissão será assistida por um comité. O Banco Europeu de Investimento designará

um representante neste Comité, que não participa na votação.

3. Sempre que é feita referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE do Conselho de 28 de Junho de 1999 que fixa as regras de exercício das

competências de execução atribuídas à Comissão *, tendo em conta o artigo 8.º da mesma.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE será fixado em três meses".

4. O Comité adoptará o regulamento interno.

* JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.";

4. É acrescentado o seguinte número ao artigo 18.º:

"A atribuição de fundos dependerá do nível de execução qualitativo e quantitativo.".
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Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal

Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos

os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 24 de Fevereiro de 2004 com vista à

aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 2236/95 do Conselho que determina as regras gerais para a
concessão de apoio financeiro comunitário no domínio das redes transeuropeias

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 4 de Dezembro de 2001, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho
uma proposta de aumento do apoio financeiro comunitário a determinados projectos
prioritários de redes transeuropeias de transportes para um máximo de 20%.

2. Em 14 de Março de 2002, a Comissão alterou a sua proposta alargando-a aos projectos
prioritários de redes transeuropeias de energia.

3. Em 20 de Março de 2002, o Comité Económico e Social aprovou o parecer em que aprova a
proposta.

4. Em 25 de Março de 2002, o Comité das Regiões decidiu não dar parecer sobre a proposta.

5. Em 2 de Julho de 2002, o Parlamento Europeu deu parecer em primeira leitura sobre a

proposta alterada tal como referido no ponto 2 aprovando a proposta e propondo diversas

alterações.

6. Em 28 de Janeiro de 2003, a Comissão modificou a sua proposta já alterada, seguindo o

parecer do Parlamento Europeu.

7. Em 6 de Outubro de 2003, a Comissão alterou de novo o ponto 6 da proposta alterada de

forma a aumentar a taxa do apoio comunitário a estes projectos RTE para um máximo

de 30%.

8. Em 25 de Novembro de 2003, o Conselho e o representante da Comissão chegaram a acordo

unânime sobre um compromisso de posição comum tal como consta do documento 15280/03

e respectivas declarações para a acta do Conselho que constam da Adenda 1 ao

documento 5644/04.

9. Em 24 de Fevereiro de 2004 o Conselho adoptou a sua Posição Comum, nos termos do

artigo 251.º do Tratado



5633/1/04 REV 1 ADD 1 mtj/JSM/ml 3
DG G I   PT

II. TEOR

1. O teor da Posição Comum do Conselho assenta grandemente na proposta alterada (ponto I.6

supra), apresentada pela Comissão na sequência do parecer emitido em 2 de Julho de 2002 pelo

Parlamento Europeu.

2. O Conselho anuiu assim, em princípio, a um aumento para um máximo de 20% da taxa de apoio

comunitário aos seguintes projectos prioritários de RTE:

a) Sistemas de determinação da posição e de navegação por satélite, nos termos do artigo 17.º

da Decisão n.° 1692/96/CE (projectos tipo "GALILEO");

b) Projectos prioritários no domínio das redes de energia;

c) Troços que atravessem fronteiras ou barreiras naturais previstos nos projectos seleccionados

de RTE de energia referidos no Anexo III da Decisão n.º 1692/96 (CE), sob condição

nomeadamente de tais projectos serem iniciados antes de 2010.

3. Por conseguinte, a fracção principal do apoio comunitário prevista na Posição Comum  destinar-

-se-á, conforme proposto pela Comissão e aprovado pelo Parlamento Europeu, a contribuir

decisivamente para a realização de projectos prioritários pendentes de RTE de transportes,.

4. O apoio comunitário será ao mesmo tempo dirigido, embora com bastante menor impacto

orçamental, a projectos prioritários de RTE de energia e a projectos tipo "GALILEO".

5. A Posição Comum não incide sobre projectos prioritários de RTE electrónicas (TELECOM),

para as quais a Comissão apresentou uma proposta separada ainda em análise (doc. 9099/03,

Dossier Interinstitucional 2003/0086 (COD)).

6. As restantes disposições da Posição Comum prendem-se principalmente com os procedimentos

orçamental e comitológico.
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7. No que se refere à comitologia, cabe destacar nomeadamente que a Posição Comum conserva o
procedimento regulamentar presentemente previsto para as medidas de execução aplicáveis às
RTE, pelo que não apoia o procedimento consultivo proposto pelo Parlamento Europeu e pela
Comissão.

8. A Posição Comum prevê todavia que um representante do BEI sem direito de voto possa
participar nos trabalhos comitológicos, conforme proposto pelo Parlamento Europeu,
permitindo assim ao BEI que contribua para tais deliberações com ao seu saber técnico
específico em matéria de financiamento de RTE.

III. ALTERAÇÕES AO TEXTO LEGISLATIVO PROPOSTAS PELO PARLAMENTO
EM 2 DE JULHO DE 2002

1. Relativamente aos projectos prioritários de RTE de transportes, a Posição Comum veicula em
grande medida as alterações 8 e 13 apresentadas pelo Parlamento Europeu, pelo que os troços
que atravessem fronteiras ou barreiras naturais previstos nos projectos terão efectivamente de
ser destinados a suprimir congestionamentos e/ou a colmatar faltas de troços  e  promover a
segurança, como proposto pelo Parlamento.

2. Inversamente, tal como no caso da proposta alterada da Comissão, a Posição Comum não
confirma o processo de informação ao Parlamento Europeu e ao Conselho para a selecção dos
projectos prioritários em matéria de energia proposto pelo Parlamento.

3. A Posição Comum confirma contudo a alteração 9, relativa ao reembolso obrigatório dos fundos
comunitários caso determinado projecto não seja concluído no prazo de 10 anos após a
concessão do apoio financeiro (novo n.º 2.ter para o artigo 13.º), bem como a alteração 10,
relativa À participação de um representante do BEI no procedimento de comitologia, conforme
já foi referido.

4. A Posição Comum confirma além disso o segundo parágrafo da alteração 11, relativo À
atribuição dos fundos (novo segundo parágrafo para o artigo 18.º).

IV. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

1. Como já referido, a Posição Comum é muito próxima da proposta alterada, apresentada pela
Comissão na sequência do parecer emitido pelo Parlamento Europeu.
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2. Consequentemente, reitera em larga medida as alterações do Parlamento Europeu aceites pela

Comissão, razão pela qual as alterações que não foram aceites por esta última foram na

generalidade rejeitadas pelo Conselho, que sobre elas seguiu o parecer negativo formulado pela

Comissão na sua proposta alterada subsequentemente ao parecer do Parlamento Europeu (ponto

I.6 supra).

3. A Posição Comum assenta além disso na última proposta alterada da Comissão, na qual é

previsto um aumento máximo de 30% para o apoio comunitário (ponto I.7 supra).

Contudo, um tão elevado aumento do apoio não suscitou suficiente adesão no Conselho, que

aceitou a título de compromisso o aumento máximo para 20% igualmente aprovado pelo

Parlamento Europeu no seu parecer.

4. Como acima recordado, a Posição Comum não incide sobre a proposta separada apresentada

pela Comissão para os projectos prioritários de RTE de telecomunicações (doc. 9099/03,

Dossier Interinstitucional File 2003/0086 (COD)), ainda em fase de análise.

V. CONCLUSÕES

Pelos motivos acima expostos, o Conselho comunica ao Parlamento Europeu a sua Posição Comum

transcrita no documento 5633/04.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 26 de Janeiro de 2004 (29.01)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2001/0226 (COD)

5644/04

ECOFIN 22
TRANS 38
ECO 12
ENER 24
CODEC 103
OC 52

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: COREPER / CONSELHO
n.º prop. Com: 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC 1317 –

COM(2003) 561 final
Assunto: Posição comum sobre a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu

e do Conselho que altera a proposta alterada de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2236/95 do Conselho
que determina as regras gerais para a concessão de apoio financeiro comunitário
no domínio das redes transeuropeias
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 18.02.2004

1. Em 4 de Dezembro de 2001, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho
uma proposta de aumento do apoio financeiro comunitário a determinados projectos
prioritários de redes transeuropeias de transportes para um máximo de 20% (doc. 15111/01
ECOFIN 388 TRANS 241 ECO 385 ENER 177 CODEC 1339).

2. Em 14 de Março de 2002, a Comissão alterou a sua proposta alargando-a aos projectos
prioritários de redes transeuropeias de energia (doc. 7291/02 ECOFIN 121 TRANS 91
ECO 93 ENER 67 CODEC 357).

3. Em 20 de Março de 2002, o Comité Económico e Social aprovou o parecer em que aprova a
proposta.
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4. Em 25 de Março de 2002, o Comité das Regiões decidiu não dar parecer sobre a proposta.

5. Em 2 de Julho de 2002, o Parlamento Europeu deu parecer em primeira leitura sobre a

proposta alterada tal como referido no ponto 2 aprovando a proposta e propondo diversas

alterações (doc. 10519/02 CODEC 838 ECOFIN 240 TRANS 190 ECO 233 ENER 144).

6. Em 28 de Janeiro de 2003, a Comissão modificou a sua proposta já alterada, seguindo o

parecer do Parlamento Europeu (doc. 5847/03 ECOFIN 30 TRANS 19 ECO 15 ENER 24

CODEC 98).

7. Em 6 de Outubro de 2003, a Comissão alterou de novo o ponto 6 da proposta alterada de

forma a aumentar a taxa do apoio comunitário a estes projectos RTE para um máximo de 30%

(doc. 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC 1317).

8. Em 25 de Novembro de 2003, o Conselho e o representante da Comissão chegaram a acordo

unânime sobre um compromisso de posição comum tal como consta do documento 15280/03

ECOFIN 380 TRANS 318 ECO 250 ENER 324 e as respectivas declarações para a acta do

Conselho que constam da Adenda ao presente documento.

9. A nota justificativa desta posição comum consta da Adenda ao documento 5633/04.

10. O COREPER podia, pois, convidar o Conselho a aprovar, em ponto "A" de uma da suas

próximas sessões, a posição comum tal como consta do documento 5633/04 ECOFIN 21

TRANS 36 ECO 11 ENER 23 CODEC 100 OC 47, e a aprovar a nota justificativa do

Conselho constante da Adenda àquele documento.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 26 de Fevereiro de 2004 (29.01)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2001/0226 (COD)

5644/04
ADD 1

ECOFIN 22
TRANS 38
ECO 12
ENER 24
CODEC 103
OC 52

ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: COREPER/CONSELHO
n.º prop. Com: 13246/02 ECOFIN 322 FIN 410 – COM(2002) 558 final
Assunto: Posição comum sobre a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu

e do Conselho que altera a proposta alterada de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2236/95 do Conselho
que determina as regras gerais para a concessão de apoio financeiro comunitário
no domínio das redes transeuropeias
– Declaração para a Acta do Conselho
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo limite de consulta: 18.02.2004

Declarações a exarar na acta do Conselho

A. Declaração do Conselho e da Comissão

O Conselho e a Comissão confirmam que, no período de 2000-2006, o presente Regulamento

não terá qualquer impacto sobre o orçamento total atribuído às redes transeuropeias
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B. Declarações do Conselho

1. O Conselho salienta que o presente Regulamento não interfere com a negociação das

próximas perspectivas financeiras.

2. Conselho toma conhecimento de que a estimativa de custos feita pela Comissão dos

"troços transfronteiriços" (com exclusão das auto-estradas do mar) referidos no

artigo 1.º é de 15 mil milhões de euros para o período 2007-2013. Por conseguinte, se

todos estes troços transfronteiriços beneficiarem da taxa máxima de 20%, o custo

orçamental estimado elevar-se-á a 430  milhões de euros anuais.

3. O Conselho toma conhecimento da seguinte declaração da Comissão:

"A apresentação pela Comissão ao Comité Financeiro das Redes Transeuropeias

(Transportes) de uma proposta de assistência financeira suplementar será acompanhada

de:

a) uma análise financeira fornecida pelo promotor do projecto que demonstre que a

assistência financeira suplementar é essencial para a execução do projecto;

b) uma reavaliação do projecto feita em conjunto pela Comissão e pelo BEI, nos

termos do Regulamento, que verificará, nomeadamente, a viabilidade económica

do projecto, a sua rentabilidade financeira e as repercussões sócio-económicas

directas ou indirectas, atendendo à assistência financeira suplementar proposta e à

análise financeira apresentada pelo promotor."
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COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

Bruxelas, 25.2.2004 
COM(2004) 141 final 

2001/0226 (COD) 

  

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO 
AO PARLAMENTO EUROPEU 

 
nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 

 
respeitante à 

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de um regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2236/95 do 

Conselho que determina as regras gerais para a concessão de apoio financeiro 
comunitário no domínio das redes transeuropeias 
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2001/0226 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO 
AO PARLAMENTO EUROPEU 

 
nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 

 
respeitante à 

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de um regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2236/95 do 

Conselho que determina as regras gerais para a concessão de apoio financeiro 
comunitário no domínio das redes transeuropeias 

1- ANTECEDENTES 

Data de transmissão da proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho: 
(documento COM(2001)545 final – 2001/0226 (COD)) 

Data de transmissão da proposta revista (I): 
(documento COM(2002) 134 final – 2001/0226 (COD)) 

03.12.2001 

 
 
12.03.2002 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 

O Comité das Regiões decidiu não formular um parecer sobre a 
proposta 

20.03.2002 

25.03.2002 

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 02.07.2002 

Data de transmissão da proposta alterada:  
(documento COM(2003)38 final – 2001/0226 (COD)): 

24.01.2003 

Data de transmissão da proposta revista (II): 
(documento COM(2003)561 final – 2001/0226 (COD)): 

02.10.2003 

Data de adopção do acordo político:  
(por unanimidade) 

25.11.2003 

Data de adopção da posição comum: 24.02.2004 

2- OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

O objectivo da proposta consiste em aumentar a taxa máxima de apoio aos projectos 
prioritários da rede transeuropeia da energia (RTE-E) e da rede transeuropeia de transportes 
(RTE-T) que se inscrevem na categoria de projectos transfronteiriços e/ou projectos que 
atravessam barreiras naturais. Propõe-se o aumento da taxa máxima de apoio de 10% para 
20% com o intuito de criar um efeito propulsor, acelerando a execução dos referidos projectos 
e incentivando a constituição de PPP (parcerias sector público/sector privado). A proposta 
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baseia-se nas conclusões e recomendações do relatório do Grupo de Alto Nível, presidido 
pelo Comissário Karel Van Miert, que trabalhou sobre as orientações relativas às RTE-T e 
cuja actividade culminou com a apresentação da proposta paralela de alteração da Decisão 
nº 1692/96/CE sobre as orientações comunitárias para o desenvolvimento da rede 
transeuropeia de transporte1. O relatório do Grupo de Alto Nível alerta a Comissão para o 
risco de os projectos transfronteiriços não serem executados em tempo útil se o apoio 
comunitário não constituir um incentivo suficiente para mobilizar e coordenar capitais 
públicos e privados. As ligações transfronteiras desta natureza são indispensáveis para as 
trocas entre os Estados-Membros e a conectividade nos principais eixos transeuropeus. O 
efeito “fronteira” traduz-se frequentemente em níveis mais reduzidos do tráfego local que 
tendem a tornar os projectos transfronteiriços menos rentáveis do que os situados no centro 
das redes nacionais. O vazio a preencher pelos financiamentos públicos é, assim, mais 
importante. Paradoxalmente, esta tendência para descurar os projectos transfronteiriços afecta 
a rentabilidade dos investimentos efectuados pelos Estados-Membros nos troços internos, 
privando-os de efeitos de rendimento de escala. 

Por conseguinte, a proposta centra-se especialmente em projectos prioritários relativos a 
troços que apresentam um elevado valor acrescentado transeuropeu e, simultaneamente, 
reduzida rentabilidade financeira. 

3- OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO COMUM 

3.1 Observações gerais 

Para entender melhor o teor da posição comum, é necessário recordar o “ciclo de vida" 
bastante complexo da proposta que, na verdade, comporta quatro propostas sucessivas com o 
mesmo objectivo mas de teor, em certa medida, distinto. 

• Primeira proposta da Comissão (COM (2001) 545) – adoptada em Outubro de 2001. 

• Primeira proposta revista da Comissão (COM (2002) 134 – adoptada em Março de 2002. O 
objectivo da revisão consistia em incluir as redes de energia no âmbito de aplicação da 
proposta. 

• Proposta alterada da Comissão na sequência da primeira leitura do Parlamento Europeu 
(COM (2003) 38 – adoptada em Janeiro de 2003. 

• Segunda proposta revista da Comissão, apresentada com o objectivo de desbloquear o 
impasse no Conselho (COM (2003) 561). Neste contexto, apesar de o âmbito de aplicação 
da proposta ser o mesmo, a Comissão viu-se obrigada a abdicar de algumas alterações 
aceites na sequência da primeira leitura do Parlamento para facilitar a conclusão de um 
acordo político no Conselho. 

Por conseguinte, a posição comum do Conselho baseia-se, em parte, na segunda proposta 
revista da Comissão (COM(2003) 561) e, em parte, nas anteriores propostas da Comissão, ao 
passo que a primeira leitura do PE se baseou na primeira proposta da Comissão 
(COM(2001) 545). Em certa medida, é bastante difícil identificar, no texto da posição comum 
do Conselho, as alterações aceites pela Comissão na sequência da primeira leitura do PE, 

                                                 
1 COM (2003) 564. 
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posto que algumas dessas alterações não foram incluídas na última proposta da Comissão 
(COM(2003) 561) ou foram significativamente reformuladas. 

Além disso, convém recordar que o Conselho não se pronunciou sobre as alterações do PE. 

3.2 Seguimento dado às alterações 

3.2.1 Alterações aceites inscritas na proposta alterada e na posição comum 

As alterações 1, 4, 8, 9, 11 e 13 foram aceites, em parte ou em princípio, tendo sido 
objecto de reformulações ou aditamentos. 

As alterações 1, 7 e 10 foram rejeitadas. 

As alterações a seguir indicadas (relativas a considerandos) foram retiradas da última 
proposta da Comissão (COM (2003) 561):  
- a segunda parte da alteração 4, relativa à mobilidade sustentável, não foi incluída na 
proposta da Comissão (COM (2003) 561). 

- A alteração 5, que faz referência aos atrasos dos projectos nos Alpes e nos Pirinéus, 
e a alteração 6, que se refere especificamente ao GALILEO, não foram incluídas na 
proposta da Comissão (COM (2003) 561). 

3.2.1.1 Alteração 1 (considerando 6)  
A referência à prioridade a atribuir ao financiamento da RTE-Energia foi aceite, em 
princípio, mas a sua redacção foi alterada. 

3.2.1.2 Alteração 4 (considerando 5)  
Faz-se uma referência às parcerias sector público/sector privado como instrumento 
de financiamento com uma nova formulação. 

3.2.1.3 Alterações 8 e 13 (nº 3, alínea c), do artigo 5º)  

O âmbito de aplicação da posição comum continua idêntico (essencialmente) ao 
adoptado pelo PE e proposto pela Comissão na sua proposta alterada. Os projectos 
abrangidos pelo aumento da taxa de financiamento são:  
-projectos prioritários da rede de energia,  
-troços transfronteiriços e que atravessam barreiras naturais de projectos prioritários, 
- cujo objectivo consiste em promover a segurança e os modos de transporte menos 
prejudiciais para o ambiente.  
Além disso, mantém-se na posição comum a referência à Decisão nº 1692/96, 
solicitada pelo PE. No entanto, o âmbito foi alargado relativamente ao texto 
adoptado pelo PE porque são abrangidos todos os modos de transporte (e não apenas 
o transporte ferroviário), continuando, todavia, a corresponder essencialmente à 
última proposta da Comissão (COM (2003) 561). 

A taxa de co-financiamento de projectos prioritários transfronteiriços ou que 
atravessam barreiras naturais, assim como de projectos prioritários no sector da 
energia é de 20%, em conformidade com a taxa proposta pela Comissão na sua 
proposta alterada na sequência da primeira leitura do PE. 
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3.2.1.4 Alteração 9 (nº 4 (novo) do artigo 13º) 

A introdução, pelo Parlamento Europeu (alteração 9), de regras mais estritas no 
financiamento dos projectos para assegurar o respeito da gestão sã e eficiente é 
mantida com uma ligeira reformulação, com base na segunda proposta revista da 
Comissão (COM (2003) 561). 

3.2.1.5 Alteração 10 (nº 3 do artigo 17º) - comité 

A posição comum não segue a proposta da Comissão (partilhada pelo PE) no sentido 
de estabelecer um procedimento consultivo para o comité. A posição comum 
mantém o procedimento regulamentar, de acordo com as práticas actuais, mas aceita 
a presença de um representante do BEI (na qualidade de observador) no Comité (nº 2 
do artigo 17º). 

3.2.1.6 Alteração 11 (nº 2 do artigo 18º) 

Apesar de a posição comum não adoptar a alteração 11 relativa ao aumento do 
quadro financeiro para o período compreendido entre 2001 e 2006, mantém o nº 2, 
relativo à avaliação mais rigorosa da utilização dos fundos (nº 2 (novo) do artigo 
18º). 

3.2.2 Alterações inscritas na proposta alterada mas não na posição comum 

3.2.2.1 A posição comum não adopta a alteração 4, respeitante a projectos 
transfronteiriços com os países do alargamento (que poderiam beneficiar da taxa 
máxima de apoio), posto que considera esta cláusula nula e sem efeito a partir de 1 
de Maio de 2004, devido à adesão da maioria dos países do alargamento à União. 

3.2.2.2 A posição comum não adopta a alteração 7 relativa ao aumento do quadro 
financeiro para a aplicação do Regulamento nº 2236/95. 

3.3 Novas disposições introduzidas pelo Conselho 

3.3.1. Na sequência da proposta da Comissão (COM (2003) 561), o Conselho 
introduziu a possibilidade de financiar as RTE com base num compromisso jurídico 
plurianual (ao passo que a autorização orçamental continua a ser anual), oferecendo 
aos promotores dos projectos uma garantia sólida de que receberão financiamento da 
Comunidade na fase de execução. 

4- CONCLUSÃO 

A Comissão aceita a posição comum do Conselho (apesar de implicar algumas modificações 
da sua última proposta) porque respeita, no essencial, a sua proposta alterada. A principal 
alteração refere-se à taxa máxima de apoio. A posição comum do Conselho mantém a taxa 
máxima de financiamento de 20% , ao passo que, na sua proposta (COM (2003) 561), a 
Comissão propusera 30%. Todavia, a taxa de 20% corresponde igualmente ao que o PE 
aceitara em primeira leitura. 
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5- DECLARAÇÕES 

A. Declaração do Conselho e da Comissão  

O Conselho e a Comissão confirmam que, no período compreendido entre 2002 e 2006, o 
regulamento em análise não tem impacto no montante total afectado às RTE. 

B. Declarações do Conselho 

1. O Conselho salienta o facto de o regulamento em apreço não prejudicar a próxima 
negociação sobre as perspectivas financeiras. 

2. O Conselho regista que a Comissão estimou o custo dos "troços transfronteiriços" 
(excluindo as auto-estradas do mar) indicados no artigo 1º2 em 15 000 milhões de 
euros no que se refere ao período compreendido entre 2007 e 2013. 
Consequentemente, se todos os troços transfronteiriços indicados beneficiassem da 
taxa máxima de 20%3, o custo total anual ascenderia a 430 milhões de euros4. 

3. O Conselho regista a seguinte declaração da Comissão: 

A apresentação de uma proposta de assistência financeira suplementar pela Comissão 
ao Comité Financeiro RTE-T será acompanhada por: 

a) uma análise financeira realizada pelo promotor do projecto demonstrando que 
a assistência financeira suplementar é essencial para a execução do projecto; 

b) uma reavaliação do projecto efectuada pela Comissão, juntamente com o BEI, 
em conformidade com o regulamento, analisando, nomeadamente a viabilidade 
económica do projecto, a sua rentabilidade financeira e os seus efeitos socio-
económicos directos ou indirectos, tendo em conta a assistência financeira 
suplementar proposta e a análise financeira apresentada pelo promotor.  

                                                 
2 A referência exacta será indicada ulteriormente. 
3 O valor exacto será indicado com base na taxa a aprovar.  
4 O valor exacto será indicado com base na taxa a aprovar. 
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