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Alteração 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A falta de segurança no sector da 
energia, em particular no que se refere ao 
abastecimento de gás, está a ter um 
crescente impacto negativo na situação 
económica e financeira dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O actual estado de desenvolvimento 
da rede intracomunitária de gasodutos 
não permite o abastecimento adequado de 
todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 3
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) A necessidade dum mercado interno 
da energia que funcione e com boas 
conexões, a par de um enquadramento 
legislativo e regulamentar estável e 
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transparente, é um requisito prévio para 
um abastecimento e utilização eficaz da 
energia.

Or. en

Alteração 4
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) Os investimentos nas 
infra-estruturas de energia são, em 
princípio, orientados pelas forças de 
mercado e as empresas são responsáveis 
geral e primordialmente pelo 
desenvolvimento de infra-estruturas.

Or. en

Alteração 5
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 1-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) Há uma necessidade única, 
excepcional e temporária de estabilizar a 
economia.

Or. en
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Alteração 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao mesmo tempo, é óbvio que a solidez 
e a sustentabilidade da economia europeia 
a longo prazo dependem da sua capacidade 
de adaptação para enfrentar as exigências 
de segurança energética e a necessidade de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa. Esta conclusão é corroborada pelas 
crescentes preocupações quanto à 
segurança do fornecimento de gás.

(2) Ao mesmo tempo, é óbvio que a solidez 
e a sustentabilidade da economia europeia 
a longo prazo dependem da sua capacidade 
de adaptação para enfrentar as exigências 
de segurança energética e a necessidade de 
aumentar a eficácia energética e reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa. 
Esta conclusão é corroborada pelas 
crescentes preocupações quanto à 
segurança do fornecimento de gás.

Or. en

Justificação

A promoção da eficiência energética é essencial se a UE pretende alcançar o seu objectivo 
20-20-20 e cumprir as suas obrigações internacionais neste domínio. Portanto, é 
absolutamente necessário realçar a sua importância através duma referência clara neste 
relatório.

Alteração 7
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Realça que os investimentos nas 
infra-estruturas de energia são 
primordialmente orientados pelas forças 
de mercado e portanto cabe às empresas a 
responsabilidade primordial pelos 
projectos de infra-estruturas. Por isso, os 
Estados-Membros e a UE devem tomar 
medidas com vista a proporcionar às 
empresas um melhor enquadramento 
para investirem nas infra-estruturas de 
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energia. Isto deve incluir enquadramentos 
legislativos e regulamentares estáveis e 
transparentes como requisito prévio para 
um abastecimento e utilização eficaz da 
energia.

Or. en

Alteração 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma parte importante do plano de 
relançamento consiste na proposta de 
aumentar as despesas comunitárias em 
alguns sectores estratégicos, fazer face ao 
problema da falta de confiança dos 
investidores e lançar as bases para uma 
economia mais forte no futuro. O Conselho 
Europeu solicitou à Comissão que 
apresentasse uma lista de projectos 
concretos, tendo em conta um equilíbrio 
geográfico adequado, para reforçar os 
investimentos no desenvolvimento, 
nomeadamente, de projectos de infra-
estruturas.

(4) Uma parte importante do plano de 
relançamento consiste na proposta de 
aumentar as despesas comunitárias em 
alguns sectores estratégicos, fazer face ao 
problema da falta de confiança dos 
investidores e lançar as bases para uma 
economia mais forte no futuro. O Conselho 
Europeu solicitou à Comissão que 
apresentasse uma lista de projectos 
concretos, tendo em conta um equilíbrio 
geográfico adequado, para reforçar os 
investimentos no desenvolvimento, 
nomeadamente, de projectos de 
infra-estruturas, incluindo as energias 
renováveis e investimentos na área da 
eficiência energética, em particular, de 
cidades e edifícios.

Or. en
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Alteração 9
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma parte importante do plano de 
relançamento consiste na proposta de 
aumentar as despesas comunitárias em 
alguns sectores estratégicos, fazer face ao 
problema da falta de confiança dos 
investidores e lançar as bases para uma 
economia mais forte no futuro. O Conselho 
Europeu solicitou à Comissão que 
apresentasse uma lista de projectos 
concretos, tendo em conta um equilíbrio 
geográfico adequado, para reforçar os 
investimentos no desenvolvimento, 
nomeadamente, de projectos de infra-
estruturas.

(4) Uma parte importante do plano de 
relançamento consiste na proposta de 
aumentar as despesas comunitárias em 
alguns sectores estratégicos, fazer face ao 
problema da falta de confiança dos 
investidores e lançar as bases para uma 
economia mais forte no futuro, 
reconhecendo a necessidade única, 
excepcional e temporária de estabilizar a 
economia. O Conselho Europeu solicitou à 
Comissão que apresentasse uma lista de 
projectos concretos, tendo em conta um 
equilíbrio geográfico adequado, para 
reforçar os investimentos no 
desenvolvimento, nomeadamente, de 
projectos de infra-estruturas.

Or. en

Alteração 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Neste contexto, assume especial 
relevância o financiamento de medidas que 
respondam rapidamente à crise económica 
e às necessidades energéticas prementes da 
Comunidade.

(5) Neste contexto, assume especial 
relevância o financiamento de medidas que 
respondam rapidamente à crise económica 
e às necessidades energéticas prementes da 
Comunidade, adoptando uma abordagem 
equilibrada de forma a assegurar a 
paridade regional.

Or. en
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Alteração 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Para que possa produzir efeitos 
imediatos na resolução da crise 
económica, também é necessário 
aumentar a eficácia e valor do apoio 
financeiro comunitário através da 
coordenação estreita e cooperação eficaz 
com as operações do Banco Europeu de 
Investimento, do Fundo Europeu de 
Investimento e de outras instituições 
financeiras públicas nacionais capazes de 
gerir programas a nível da UE.

Or. en

Alteração 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Dado que a actual crise económica, 
energética e financeira revelou a 
fragilidade das nossas opções energéticas, 
mais investimentos na eficiência 
energética podem ajudar a estimular a 
economia e criar novas oportunidades de 
emprego.

Or. en

Justificação

A necessidade de garantir a segurança do aprovisionamento energético é mais uma razão 
para nos virarmos para a eficiência energética, já que minimiza a actual necessidade de 
energia e cria modos alternativos a desenvolver.
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Alteração 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Para assegurar que os fundos 
atribuídos ao abrigo do Programa 
Energético Europeu para o Relançamento 
(EEPR) têm o maior efeito multiplicador 
possível, não devem ser limitados às 
subvenções directas mas devem ser 
canalizados principalmente através de 
instrumentos inovadores de 
financiamento, tal como sistemas de 
garantia de empréstimos, mecanismos de 
financiamento da partilha de riscos, 
instrumentos de capital próprio, fundos 
rotativos e fundos de taxas de juros 
reduzidas. A Comissão deve mandatar o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), o 
Fundo Europeu de Investimento (FEI) e 
outras instituições financeiras públicas 
com experiencia relevante - como o 
“KfW” (RFA) ou a “Caisse des Crédits” 
francesa - para desenvolver esses 
instrumentos.  Para assegurar que o PE, 
enquanto autoridade orçamental, possui 
um controlo eficaz das despesas ao abrigo 
desses instrumentos, a Comissão deve 
apresentar todos os meses ao PE e ao 
Conselho um relatório sobre a execução 
dos programas e, a pedido do PE e do 
Conselho, deve ainda ser obrigada a 
fornecer informações pormenorizadas 
sobre a utilização da ajuda do EEPR, 
incluindo a dos instrumentos inovadores 
de financiamento, bem como sobre a 
execução de cada projecto, incluindo a 
sua fase de desenvolvimento e números 
concretos, em particular, relativos à 
programação financeira.

Or. en
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Alteração 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para ter um impacto concreto e 
considerável, esses investimentos devem 
centrar-se em alguns sectores específicos 
nos quais:

(6) Para ter um impacto concreto e 
considerável, esses investimentos devem 
centrar-se em alguns sectores específicos 
nos quais:

(a) a acção constitua um claro contributo 
para os objectivos de segurança do 
aprovisionamento energético e de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa;

(a) a acção constitua um claro contributo 
para os objectivos de segurança do 
aprovisionamento energético, da eficiência 
energética e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa;

(b) existam grandes projectos, 
suficientemente amadurecidos, que 
permitam utilizar de forma eficiente e 
eficaz os elevados montantes de apoio 
financeiro e catalisar investimentos 
significativos de outras fontes, incluindo o 
Banco Europeu de Investimento; e

(b) existam grandes projectos, 
suficientemente amadurecidos, que 
permitam utilizar de forma eficiente e 
eficaz os elevados montantes de apoio 
financeiro e catalisar investimentos 
significativos de outras fontes, incluindo o 
Banco Europeu de Investimento; e

(c) a acção a nível europeu pode 
representar uma mais valia.  

(c) A acção a nível europeu possa 
representar uma mais valia. 

Os sectores das interconexões de gás e de 
electricidade, da energia eólica offshore e 
da captura e armazenagem de carbono 
correspondem a estes critérios.

Os sectores das interconexões de gás e de 
electricidade, da energia eólica offshore e 
outras fontes de energia renováveis; das 
acções de eficiência energética e da 
captura e armazenagem de carbono 
correspondem a estes critérios.

Or. en

Justificação

A eficiência energética faz parte do objectivo 20-20-20 definido pela UE. É imperativo apoiar 
acções vigorosas com vista a alcançar o mesmo, já que isto criará uma forma rápida e fiável 
de reduzir os gases de CO2, reforçará a segurança energética e proporcionará novas 
oportunidades de emprego valiosas, que são vitais para o relançamento económico. Também 
por este motivo é necessário promover todas as formas de energia renováveis e não apenas 
da energia eólica “offshore”.
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Alteração 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para ter um impacto concreto e 
considerável, esses investimentos devem 
centrar-se em alguns sectores específicos 
nos quais:

(6) Para ter um impacto concreto e 
considerável, esses investimentos devem 
centrar-se em alguns sectores específicos 
nos quais:

(a) a acção constitua um claro contributo 
para os objectivos de segurança do 
aprovisionamento energético e de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa;

(a) a acção constitua um claro contributo 
para os objectivos de segurança do 
aprovisionamento energético e de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa;

(b) existam grandes projectos, 
suficientemente amadurecidos, que 
permitam utilizar de forma eficiente e 
eficaz os elevados montantes de apoio 
financeiro e catalisar investimentos 
significativos de outras fontes, incluindo o 
Banco Europeu de Investimento; e

(b) existam grandes projectos, 
suficientemente amadurecidos, que 
permitam utilizar de forma eficiente e 
eficaz os elevados montantes de apoio 
financeiro e catalisar investimentos 
significativos de outras fontes, incluindo o 
Banco Europeu de Investimento;

(b-A) os projectos a longo prazo têm o 
início previsto até ao final de 2010; e

(c) a acção a nível europeu pode 
representar uma mais valia.

(c) A acção a nível europeu possa 
representar uma mais valia.

Os sectores das interconexões de gás e de 
electricidade, da energia eólica offshore e 
da captura e armazenagem de carbono 
correspondem a estes critérios.

Or. en

Justificação

Para que os projectos susceptíveis de beneficiar de um financiamento ao abrigo do presente 
regulamento contribuam de facto para uma retoma económica, é essencial que estejam 
operacionais e em curso daqui a ano e meio. Importa igualmente que o financiamento vise 
projectos em larga escala, de forma a contribuir para uma retoma financeira durante um 
longo período de tempo. Finalmente, não é adequado apontar certos sectores como sendo 
elegíveis “a priori”; cada projecto tem de ser submetido aos mesmos testes de elegibilidade.
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Alteração 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) existam grandes projectos, 
suficientemente amadurecidos, que 
permitam utilizar de forma eficiente e 
eficaz os elevados montantes de apoio 
financeiro e catalisar investimentos 
significativos de outras fontes, incluindo o 
Banco Europeu de Investimento; e

(b) existam grandes projectos, 
suficientemente amadurecidos, que 
permitam utilizar de forma eficiente e 
eficaz os elevados montantes de apoio 
financeiro e catalisar investimentos 
significativos de outras fontes, incluindo o 
Banco Europeu de Investimento, o Fundo 
Europeu de Investimento e, se possível, 
outras instituições financeiras públicas 
nacionais capazes de gerir programas a 
nível da UE;

Or. en

Alteração 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) a acção contribua para aumentar a 
eficiência energética e reduzir o consumo 
de energia primário;

Or. ro

Justificação

Com vista a avaliar as propostas recebidas, os critérios aplicados pela Comissão devem 
incluir o potencial de melhoria da eficiência energética e de redução do consumo de energia 
primário, inclusive no sector da construção.
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Alteração 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 6 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) a acção resulte na criação de 
emprego a curto, médio e longo prazo;

Or. ro

Justificação

Com vista a avaliar as propostas recebidas, os critérios aplicados pela Comissão devem 
incluir o potencial de melhoria da eficiência energética e de redução do consumo de energia 
primário, inclusive no sector da construção.

Alteração 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sectores das interconexões de gás e de 
electricidade, da energia eólica offshore e 
da captura e armazenagem de carbono
correspondem a estes critérios.

Os sectores das interconexões de gás e de 
electricidade, designadamente uma 
super-rede da UE, as energias renováveis, 
a eficiência energética e as eco-indústrias
correspondem a estes critérios.

Or. en

Alteração 20
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No caso das interconexões de gás e de (7) No caso das interconexões de gás e de 
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electricidade, os desafios aumentaram nos 
últimos anos. As recentes crises do gás 
(Inverno de 2006 e 2009) e os aumentos do 
preço do petróleo até meados de 2008 
vieram pôr a nu a vulnerabilidade da 
Europa. Os recursos energéticos endógenos 
- gás e petróleo - estão a diminuir, 
colocando a Europa numa situação de 
dependência cada vez maior das 
importações para o seu aprovisionamento 
energético. Neste contexto, a infra-
estrutura energética desempenhará um 
papel crucial.

electricidade, os desafios aumentaram nos 
últimos anos. As recentes crises do gás 
(Inverno de 2006 e 2009) e os aumentos do 
preço do petróleo até meados de 2008 
vieram pôr a nu a vulnerabilidade da 
Europa. A falta de interconexões entre os 
países da Europa de Leste e o mercado da 
energia da UE ainda não foi abordada.
Os recursos energéticos endógenos - gás e 
petróleo - estão a diminuir, colocando a 
Europa numa situação de dependência cada 
vez maior das importações para o seu 
aprovisionamento energético. Neste 
contexto, a infra-estrutura energética 
desempenhará um papel crucial.

Or. en

Alteração 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 8-A

Texto da Comissão Alteração

(8-A) De entre os projectos de 
infra-estruturas energéticas, é necessário 
seleccionar os que são importantes para o 
funcionamento do mercado interno da 
energia, para a segurança do 
aprovisionamento energético e que 
contribuam igualmente para relançar a 
economia.

(8-A) De entre os projectos de 
infra-estruturas energéticas, é necessário 
seleccionar os que são importantes para o 
funcionamento do mercado interno da 
energia, para a segurança do 
aprovisionamento energético e que 
contribuam igualmente para relançar a 
economia. Neste contexto deve prestar-se 
uma atenção especial à execução de 
projectos que ofereçam alternativas para 
o abastecimento de gás aos 
Estados-Membros que dependem dum 
único fornecedor e que são os mais 
vulneráveis a interrupções do 
fornecimento de gás.

Or. en
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Alteração 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 8-A

Texto da Comissão Alteração

(8-A) De entre os projectos de 
infra-estruturas energéticas, é necessário 
seleccionar os que são importantes para o 
funcionamento do mercado interno da 
energia, para a segurança do 
aprovisionamento energético e que 
contribuam igualmente para relançar a 
economia.

(8-A) De entre os projectos de 
infra-estruturas energéticas, é necessário 
seleccionar os que são importantes para o 
funcionamento do mercado interno da 
energia, para a segurança do 
aprovisionamento energético, para 
aumentar a eficiência energética e reduzir 
o consumo de energia primário e que 
contribuam igualmente para relançar a 
economia.

Or. ro

Justificação

Com vista a avaliar as propostas recebidas, os critérios aplicados pela Comissão devem 
incluir o potencial de melhoria da eficiência energética e de redução do consumo de energia 
primário, inclusive no sector da construção.

Alteração 23
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Considerando 8-A

Texto da Comissão Alteração

(8-A) De entre os projectos de infra-
estruturas energéticas, é necessário 
seleccionar os que são importantes para o 
funcionamento do mercado interno da 
energia, para a segurança do 
aprovisionamento energético e que 
contribuam igualmente para relançar a 
economia.

(8-A) De entre os projectos de 
infra-estruturas energéticas, é necessário 
seleccionar os que são importantes para o 
funcionamento do mercado interno da 
energia, para a segurança do 
aprovisionamento energético e que 
contribuirão igualmente para aliviar os 
efeitos da recessão e relançar a economia.

Or. en
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Alteração 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No caso da captura e armazenagem de 
carbono e da energia eólica offshore, o 
presente regulamento baseia-se no Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas, que preconizava a elaboração 
de um plano estratégico comum para as 
iniciativas de investigação e inovação no 
domínio da energia em sintonia com os 
objectivos de política energética da UE, 
assumindo o compromisso de estabelecer 
seis iniciativas industriais europeias, 
designadamente nestas duas áreas. Na 
sua reunião de 16 de Outubro de 2008, o 
Conselho Europeu convidou a Comissão 
a acelerar significativamente a aplicação 
do plano tecnológico. Este programa 
inicia o financiamento de projectos de 
captura e armazenagem de carbono e de 
projectos de energia eólica offshore sem 
prejuízo da futura criação das seis 
iniciativas industriais relativas a projectos 
de demonstração no domínio da energia, 
como indicado no Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias 
Energéticas.

(9) No caso das fontes de energia 
renováveis, o presente regulamento baseia-
se na Directiva 2009/.../CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis, no 
desempenho energético dos edifícios e no 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas, que preconizava 
a elaboração de um plano estratégico 
comum para as iniciativas de investigação 
e inovação no domínio da energia em 
sintonia com os objectivos de política 
energética da UE, assumindo o 
compromisso de estabelecer seis iniciativas 
industriais europeias, três das quais (as 
maiores turbinas eólicas, com a energia 
eólica marítima como aplicação-líder;
energia fotovoltaica (FV) em grande 
escala e energia solar concentrada; e uma 
rede eléctrica europeia única e 
inteligente, capaz de assegurar a 
integração maciça das fontes de energia 
renováveis e descentralizadas) estão 
vinculadas directa o indirectamente a esta 
área específica.

Or. en

Justificação

No caso das fontes de energia renováveis, o presente regulamento baseia-se na directiva
relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, na directiva 
relativa ao desempenho energético dos edifícios e no Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas.
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Alteração 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No caso da captura e armazenagem de 
carbono e da energia eólica offshore, o 
presente regulamento baseia-se no Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas, que preconizava a elaboração 
de um plano estratégico comum para as 
iniciativas de investigação e inovação no 
domínio da energia em sintonia com os 
objectivos de política energética da UE,
assumindo o compromisso de estabelecer 
seis iniciativas industriais europeias, 
designadamente nestas duas áreas. Na 
sua reunião de 16 de Outubro de 2008, o 
Conselho Europeu convidou a Comissão 
a acelerar significativamente a aplicação 
do plano tecnológico. Este programa 
inicia o financiamento de projectos de 
captura e armazenagem de carbono e de 
projectos de energia eólica offshore sem 
prejuízo da futura criação das seis 
iniciativas industriais relativas a projectos 
de demonstração no domínio da energia, 
como indicado no Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias 
Energéticas.

(9) No caso das fontes de energia 
renováveis, o presente regulamento baseia-
se na directiva relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis e no Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas, 
que preconizava a elaboração de um plano 
estratégico comum para as iniciativas de 
investigação e inovação no domínio da 
energia em sintonia com os objectivos de 
política energética da UE, assumindo o 
compromisso de estabelecer seis iniciativas 
industriais europeias, três das quais estão 
vinculadas directa o indirectamente a esta 
área específica.

Or. en

Alteração 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No caso da captura e armazenagem de 
carbono e da energia eólica offshore, o 

(9) No caso da captura e armazenagem de 
carbono e das fontes de energia 
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presente regulamento baseia-se no Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas, que preconizava a elaboração 
de um plano estratégico comum para as 
iniciativas de investigação e inovação no 
domínio da energia em sintonia com os 
objectivos de política energética da UE, 
assumindo o compromisso de estabelecer 
seis iniciativas industriais europeias, 
designadamente nestas duas áreas. Na sua 
reunião de 16 de Outubro de 2008, o 
Conselho Europeu convidou a Comissão a 
acelerar significativamente a aplicação do 
plano tecnológico. Este programa inicia o 
financiamento de projectos de captura e 
armazenagem de carbono e de projectos de 
energia eólica offshore sem prejuízo da 
futura criação das seis iniciativas 
industriais relativas a projectos de 
demonstração no domínio da energia, 
como indicado no Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas.

renováveis, o presente regulamento baseia-
se no Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas e na relativa à 
promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis, que 
preconizava a elaboração de um plano 
estratégico comum para as iniciativas de 
investigação e inovação no domínio da 
energia em sintonia com os objectivos de 
política energética da UE, assumindo o 
compromisso de estabelecer seis iniciativas 
industriais europeias, três das quais (as 
maiores turbinas eólicas, com a energia 
eólica marítima como aplicação-líder;
energia fotovoltaica (FV) em grande 
escala e energia solar concentrada; e uma 
rede eléctrica europeia única e 
inteligente, capaz de assegurar a 
integração maciça das fontes de energia 
renováveis e descentralizadas) estão 
vinculadas directa o indirectamente a esta 
área específica. Na sua reunião de 16 de 
Outubro de 2008, o Conselho Europeu 
convidou a Comissão a acelerar 
significativamente a aplicação do plano 
tecnológico. Este programa inicia o 
financiamento de projectos de captura e 
armazenagem de carbono e de projectos de 
energia eólica offshore sem prejuízo da 
futura criação das seis iniciativas 
industriais relativas a projectos de 
demonstração no domínio da energia, 
como indicado no Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas.

Or. en

Justificação

Não há motivo para apoiarmos apenas os projectos de captura e armazenagem de carbono e 
da energia eólica “offshore”. Pelo contrário, isto será bastante contraprodutivo para os 
esforços para relançar e fortalecer a economia europeia e criar novas oportunidades de 
emprego para os cidadãos. Por isso, considera-se mais adequado fazer uma referência geral 
a todas as formas de energias renováveis.
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Alteração 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No domínio da eficiência 
energética, as cidades dispõem de 
enormes potencialidades, vontade e 
capacidade de concretizar um 
desenvolvimento sustentável de que 
resultará tanto um estímulo a curto prazo 
como uma reestruturação a mais longo 
prazo da economia da UE, como 
evidenciado pelo êxito da iniciativa 
traduzida no Pacto de Autarcas. As 
cidades podem fazer apelo a parcerias 
intersectoriais muito próximas já 
existentes, têm capacidade técnica em
matéria de gestão de projectos “no 
terreno” e exercem competências como 
autoridades de planeamento, e são 
empregadores e gestores de 
infra-estruturas em grande escala.
Projectos inovadores e sustentáveis a nível 
das cidades deverão aproveitar as 
capacidades locais para formar 
trabalhadores, adaptar infra-estruturas e 
apoiar as empresas. As cidades deverão 
ser mais apoiadas, a fim de atingir e 
ultrapassar os objectivos energéticos e 
climáticos da UE. As cidades e, sobretudo, 
a eficiência energética e as energias 
renováveis nos edifícios deverão, pois, ser 
colocadas no centro do EEPR através da 
reafectação de fundos a "projectos 
inteligentes" que devem ser coordenados 
e largamente executados a nível das 
cidades.

Or. en
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Alteração 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A energia consumida no sector da 
construção representa 40% da energia 
consumida na UE. Os recursos 
necessários para renovar e construir 
edifícios com a máxima eficiência 
energética, utilizando todas as fontes de 
energia renováveis disponíveis “in situ” 
são fundamentais para reduzir o impacto 
das alterações climáticas, aumentar a 
segurança de abastecimento energético, 
bem como aumentar imediatamente o 
emprego na UE. O EEPR deverá prestar 
apoio ao investimento à cabeça em 
edifícios inteligentes na utilização de 
energia, a fim de cumprir os objectivos da 
Directiva xxxx/xxxx relativa ao 
desempenho energético dos edifícios.

Or. en

Alteração 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) Os custos da utilização dos recursos 
atingem actualmente níveis significativos 
em alguns sectores-chave da UE e, por 
vezes, são mesmo superiores aos custos 
salariais. Como foi apontado na 
comunicação da Comissão pertinente, a 
UE tem também una dependência 
crescente e preocupante de um número 
limitado de países terceiros relativamente 
a algumas matérias-primas raras mas 
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estratégicas, como o lítio. Usar as crises 
actuais para investir substancialmente na 
modernização dos processos industriais 
das indústrias de grande escala da UE e 
do seu sector das PME seria um dos 
maiores impulsos à competitividade da 
economia da UE. As eco-indústrias 
também são indústrias de futuro 
importantes e possuem um potencial de 
crescimento elevado. A UE lidera 
frequentemente a investigação na área 
das eco-tecnologias mas outras economias 
- em particular, a dos Estados Unidos -
superam a UE quando se trata de 
generalizar estas tecnologias, em 
particular, graças ao melhor acesso a 
capital de risco.

Or. en

Alteração 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que possa produzir efeitos 
imediatos na resolução da crise económica, 
o presente regulamento deve enumerar os
projectos susceptíveis de receber apoio 
financeiro imediato, desde que estes sejam 
conformes com os critérios de eficiência e 
eficácia e dentro dos limites da dotação 
financeira prevista.

(10) Para que possa produzir efeitos 
imediatos na resolução da crise económica, 
o presente regulamento deve elaborar uma 
lista aberta dos projectos amadurecidos
susceptíveis de receber apoio financeiro 
imediato, desde que estes sejam conformes 
com critérios que assegurem a atribuição 
de financiamento e o lançamento rápido o 
mais tardar até 2010, um potencial de 
rentabilidade social no que respeita à 
segurança energética e às alterações 
climáticas e solidez técnica e financeira e 
dentro dos limites da dotação financeira 
prevista.

Or. en
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Alteração 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) As cidades dispõem de enormes 
potencialidades, vontade e capacidade de 
concretizar um desenvolvimento 
sustentável de que resultará tanto um 
estímulo a curto prazo como uma
reestruturação a mais longo prazo da 
economia da UE, como evidenciado pelo 
êxito da iniciativa traduzida no Pacto de 
Autarcas. As cidades deverão ser 
estimuladas a atingir e ultrapassar os 
objectivos energéticos e climáticos da UE;
por isso, as cidades e a eficiência 
energética deverão ser colocadas no 
centro do EEPR através do projecto 
“cidades inteligentes”.

Or. en

Alteração 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 11 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(11) No caso dos projectos de 
interconexões de gás e de electricidade, 
essa lista é estabelecida em função da 
contribuição do projecto para os objectivos
de segurança e diversificação do 
aprovisionamento, indicados na Segunda 
Análise Estratégica da Política Energética e 
aprovados pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho. A selecção dos projectos assenta 
no facto de estes terem em consideração as 
prioridades definidas na análise, no seu 
grau de razoável maturidade e na sua 

(11) No caso dos projectos de 
interconexões de gás e de electricidade, 
essa lista aberta é estabelecida em função 
da contribuição do projecto para os 
objectivos de segurança e diversificação do 
aprovisionamento, indicados na Segunda 
Análise Estratégica da Política Energética e 
aprovados pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho. A selecção dos projectos assenta 
no facto de estes terem em consideração as 
prioridades definidas na análise, no seu 
grau de razoável maturidade e na sua 
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contribuição para: contribuição para:

Or. en

Alteração 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Neste contexto, a actual lista de 
projectos propostos pela Comissão para o 
financiamento comunitário através do 
EEPR continua a não ter coerência e a 
não facultar uma resposta anti-crise aos 
Estados-Membros mais afectados pela 
crise do gás.

Or. en

Alteração 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No caso da energia eólica offshore, a 
lista enumera – com base nas informações 
recolhidas junto das partes interessadas no 
âmbito da plataforma tecnológica europeia 
para a energia eólica, de fontes industriais 
e de outras fontes – os projectos aprovados 
e prontos a ser executados, inovadores mas 
assentes em conceitos bem estabelecidos, 
susceptíveis de serem acelerados em 
resposta a incentivos financeiros, de 
dimensões transfronteiras, concebidos em
grande escala, capazes de demonstrar a 
forma como os resultados dos progressos 
tecnológicos serão divulgados eficazmente 

(12) No caso da energia eólica renovável, a 
lista aberta enumera – com base nas 
informações recolhidas junto das partes 
interessadas no âmbito da plataforma 
tecnológica europeia para a energia eólica, 
de fontes industriais e de outras fontes – os 
projectos de energia eólica offshore, 
paralelamente a outros projectos de 
energias renováveis, aprovados e prontos a 
ser executados, inovadores mas assentes 
em conceitos bem estabelecidos, 
susceptíveis de serem acelerados em 
resposta a incentivos financeiros, de 
dimensões transfronteiras, concebidos em 
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tendo em conta os objectivos e estruturas 
aprovados no Plano Estratégico Europeu 
para as Tecnologias Energéticas. O apoio 
financeiro deve ser canalizado para os 
projectos que estejam em condições de 
entrar na fase de desenvolvimento em 2009 
e 2010.

grande escala, capazes de demonstrar a 
forma como os resultados dos progressos 
tecnológicos serão divulgados eficazmente 
tendo em conta, nomeadamente, os 
objectivos e estruturas aprovados no Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas. O apoio financeiro deve ser 
canalizado para os projectos que estejam 
em condições de entrar na fase de 
desenvolvimento em 2009 e 2010.

Or. en

Alteração 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No caso da captura e armazenagem de 
carbono, a lista deve ser estabelecida com 
base nas informações reunidas junto das 
partes interessadas no âmbito do grupo de 
trabalho sobre os combustíveis fósseis, da 
plataforma tecnológica para as centrais
eléctricas alimentadas a combustíveis 
fósseis com emissões nulas e de outras 
fontes. O apoio financeiro deve ser 
canalizado para os projectos que estejam 
em condições de entrar na fase de 
desenvolvimento em 2009 e 2010.

(13) No caso da captura e armazenagem de 
carbono, o apoio financeiro só deve deve 
ser canalizado para os projectos que 
estejam em condições de afectar 
financiamento e que tenham a capacidade 
de começar a funcionar o mais tardar até 
2010. 

Or. en
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Alteração 36
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Sempre que o apoio financeiro não 
possa ser direccionado para os projectos 
elencados por falta de progresso e 
ausência de maturidade em termos de 
investimento em 2009 e 2010, a Comissão 
deverá apresentar – se considerado 
adequado – uma proposta para identificar 
projectos energéticos adicionais elegíveis. 

Or. en

Justificação

Sempre que os projectos identificados não estejam prontos para o investimento no prazo de 
dois anos, deve garantir-se que o apoio financeiro atribuído a esses projectos possa ser 
disponibilizado para outros projectos elegíveis que satisfaçam os critérios, conforme 
estabelecido no n.º 1 do artigo 1.º.

Alteração 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O grau de preparação deve ser 
avaliado com base na existência de um 
conceito amadurecido e viável de central 
eléctrica, que inclua a componente de 
captação de carbono, na existência de um 
conceito amadurecido e viável para o 
transporte e a armazenagem de CO2 e no 
empenhamento explícito das autoridades 
locais em apoiar o projecto. Os projectos 
devem igualmente demonstrar de que 
modo os resultados dos avanços 
tecnológicos serão divulgados eficazmente

(14) A selecção e os critérios de concessão 
devem ser baseados na existência de um
projecto de captação e armazenamento de 
carbono; na existência de um projecto
amadurecido e viável para o transporte e a 
armazenagem de CO2 e na prova da 
capacidade de obter todas as autorizações 
necessárias das autoridades nacionais e 
locais até ao final de 2009. Os projectos 
devem igualmente demonstrar de que 
modo os resultados dos avanços 
tecnológicos serão divulgados eficazmente 
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e como acelerarão a realização dos 
objectivos estabelecidos no Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas.

e como acelerarão a realização dos 
objectivos estabelecidos no Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas.

Or. en

Alteração 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Será necessário proceder a uma 
selecção de entre os projectos elegíveis. 
Essa selecção deve garantir, 
nomeadamente, o apoio a não mais de um 
projecto de captura e armazenagem de 
carbono em cada Estado-Membro, a fim de 
assegurar a investigação de uma vasta 
gama de condições de armazenagem 
geológica e a apoiar o objectivo de
incentivar o relançamento económico em 
toda a Europa.

(15) Será necessário proceder a uma 
selecção de entre os projectos elegíveis. 
Essa selecção deve garantir, 
nomeadamente, o apoio a não mais de um 
projecto de captura e armazenagem de 
carbono em cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 39
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Em função do objectivo específico 
do presente regulamento e tendo em vista 
a necessidade urgente de assegurar o 
máximo de apoio financeiro para as três 
vertentes dos projectos nele contidas, a 
Comissão deverá reforçar os instrumentos 
financeiros no presente regulamento em 
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colaboração e com a ajuda dos 
instrumentos financeiros do Banco 
Europeu de Investimento. Deve ser 
concedida especial atenção ao 
desenvolvimento, pelo Banco Europeu de 
Investimento, de um instrumento tendo 
em vista o apoio financeiro dos projectos 
energéticos contidos no presente 
regulamento, o qual deverá ser paralelo 
ao Mecanismo de Financiamento da 
Partilha de Riscos.

Or. en

Alteração 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Antes de 30 de Junho de 2009, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu uma proposta visando a 
melhoria do funcionamento dos três 
fundos estruturais europeus, 
especialmente para as PME, através, 
nomeadamente, de uma redução do 
período de tempo antes do pagamento a 
partir dos fundos, bem como da 
possibilidade de receber contribuições 
antecipadas dos fundos.

Or. en

Justificação

É muito importante explorar formas de aumentar o acesso aos fundos estruturais europeus, 
especialmente para as PME, uma vez que estas, muito provavelmente, não beneficiarão de 
contribuições do plano de relançamento económico.
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Alteração 41
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Face à necessidade urgente de 
combater a crise económica e às crescentes 
necessidades energéticas da Comunidade, o 
presente regulamento deve entrar em vigor 
imediatamente após a sua publicação,

(23) Face à necessidade urgente de 
combater a crise económica e às crescentes 
necessidades energéticas da Comunidade, o 
presente regulamento deve entrar em vigor 
imediatamente após a sua publicação;
paralelamente, a Comissão deveria 
preparar um novo programa de ajuda ao 
relançamento da economia mediante a 
concessão de apoio financeiro 
comunitário a projectos no sector da 
energia.

Or. en

Alteração 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento institui um 
instrumento financeiro, o Programa 
Energético Europeu para o Relançamento, 
a seguir designado “EEPR”, tendo em vista 
o desenvolvimento de projectos no 
domínio energético na Comunidade que 
contribuam para o relançamento 
económico, a segurança do 
aprovisionamento energético e a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa.

O presente regulamento institui um 
instrumento financeiro, o Programa 
Energético Europeu para o Relançamento, 
a seguir designado “EEPR”, tendo em vista 
o desenvolvimento de projectos no 
domínio energético na Comunidade que 
contribuam para o relançamento 
económico, a segurança do 
aprovisionamento energético, a eficiência 
energética e a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa.

Or. en
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Justificação

O presente regulamento institui um instrumento financeiro, o Programa Energético Europeu 
para o Relançamento, pelo que cumpre nele incluir a eficiência energética, em particular nos 
edifícios, bem como as tecnologias inovadoras.

Alteração 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estabelece subprogramas que permitem 
prosseguir esses objectivos nos seguintes 
domínios:

Estabelece subprogramas que permitem 
prosseguir esses objectivos nos seguintes 
domínios:

a) interconexões de gás e de electricidade; a) interconexões de gás e de electricidade;
b) energia eólica offshore  e b) energia eólica offshore;

c) captura e armazenagem de carbono. c) captura e armazenagem de carbono.

c-A) eficiência energética, em particular 
nos edifícios, e
c-B) tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

O presente regulamento institui um instrumento financeiro, o Programa Energético Europeu 
para o Relançamento, pelo que cumpre nele incluir a eficiência energética, em particular nos 
edifícios, bem como as tecnologias inovadoras.

Alteração 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estabelece subprogramas que permitem 
prosseguir esses objectivos nos seguintes 

Estabelece subprogramas que permitem 
prosseguir esses objectivos nos seguintes 



PE421.268v01-00 30/99 AM\772702PT.doc

PT

domínios: domínios:
a) interconexões de gás e de electricidade; a) interconexões de gás e de electricidade, 

designadamente uma super-rede da UE; 
b) energia eólica offshore  e b) energia eólica offshore  e outras fontes 

de energia renováveis;
c) captura e armazenagem de carbono. c) através de projectos de "cidades 

inteligentes";  
c-A) eco-indústrias, designadamente 
maior produtividade dos recursos.

Or. en

Alteração 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estabelece subprogramas que permitem 
prosseguir esses objectivos nos seguintes 
domínios:

Estabelece subprogramas que permitem 
prosseguir esses objectivos nos seguintes 
domínios:

a) interconexões de gás e de electricidade; a) interconexões de gás e de electricidade;
b) energia eólica offshore  e b) Energia eólica offshore;

c) captura e armazenagem de carbono. c) captura e armazenagem de carbono;
c-A) eficiência energética, 
designadamente "cidades inteligentes",  e
c-B) outras energias renováveis. 

Or. en

Justificação

Os projectos no domínio da eficiência energética, especialmente as "cidades inteligentes ", e 
das energias renováveis podem ser lançados imediatamente e têm um enorme potencial para 
contribuir para o relançamento económico, pelo que deveriam ser considerados sectores 
elegíveis ao abrigo do presente regulamento. 
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Alteração 46
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Poupança e eficiência energética;

Or. en

Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
que tenham um impacto significativo na luta contra a crise actual.

Alteração 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Cidades dotadas de energia 
inteligente;

Or. en

Justificação

Com 80% dos cidadãos da UE e 70% das emissões de gases de estufa, as zonas urbanas 
desempenham um papel fundamental no combate às alterações climáticas. O potencial é 
enorme, assim como a necessidade de energia sustentável e de investimentos a nível local, 
tendo em vista criar empregos e alcançar mais rapidamente as metas energéticas.
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Alteração 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Identifica os projectos a financiar em cada 
subprograma e estabelece os critérios para 
identificar e pôr em prática acções que 
tenham em vista a realização desses 
projectos.

Indica os projectos a financiar em cada 
subprograma e estabelece os critérios para 
identificar e pôr em prática acções que 
tenham em vista a realização desses 
projectos.

Or. en

Justificação

Os projectos no domínio da eficiência energética, especialmente as "cidades inteligente ", e 
das energias renováveis podem ser lançados imediatamente e têm um enorme potencial para 
contribuir para o relançamento económico, pelo que deveriam ser considerados sectores 
elegíveis ao abrigo do presente regulamento. 

Alteração 49
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1– n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) No caso de subprogramas 
estabelecidos e projectos identificados não 
permitirem investimentos oportunos 
devido a uma falta de maturidade do 
projecto, o presente regulamento pode ser 
complementado com propostas que 
instituam subprogramas e projectos 
adicionais.

Or. en

Justificação

Sempre que os projectos identificados não estejam prontos para o investimento no prazo de 
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dois anos, deve garantir-se que o apoio financeiro atribuído a esses projectos possa ser 
disponibilizado para outros projectos elegíveis que satisfaçam os critérios, conforme 
estabelecido no n.º 1.

Alteração 50
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) A prioridade deve ser concedida aos 
diferentes projectos de acordo com a 
viabilidade da sua implementação e a 
rapidez com que podem ser concretizados. 
Entre os projectos nestes quatro domínios 
deve haver um elevado grau de 
flexibilidade.

Or. en

Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
que tenham um impacto significativo na luta contra a crise actual.

Alteração 51
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) “Fase de investimento”, a fase de um 
projecto durante a qual tem lugar a 
construção e são incorridos os custos 
principais;

e) “Fase de investimento”, a fase de um 
projecto durante a qual têm lugar os 
estudos técnicos avançados e a construção 
e são incorridos os custos principais;

Or. en
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Justificação

Os "estudos técnicos" incluem diferentes fases, designadamente o projecto, que corresponde 
a uma fase mais madura, pelo que estes estudos deveriam ser contemplados na fase de 
investimento e não na fase de planificação.

Alteração 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) "Cidades inteligentes", cidades 
empenhadas na eficiência energética e 
nas energias renováveis nos sectores da 
construção e dos transportes, e que 
procedem à sua coordenação a nível da 
UE, designadamente através de redes 
como o Pacto de Autarcas;

Or. en

Alteração 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) "Energia renovável", energia a 
partir de fontes de energia não fósseis, tal 
como definida no artigo 2 º da Directiva 
2009 / xxxx do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis;

Or. en
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Alteração 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) "Cidades inteligentes", cidades que 
se comprometem a promover a eficiência 
energética e as energias renováveis nos 
sectores da construção e habitação e a 
realizar projectos de transportes públicos 
respeitadores do clima, e que procedem à 
sua coordenação a nível da UE, 
designadamente através de redes como o 
Pacto de Autarcas;

Or. en

Alteração 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-C) "Eco-indústrias", todas as 
actividades produtoras de bens e serviços 
para medir, evitar, limitar, minimizar ou 
corrigir o dano ambiental causado à 
água, ar e solo, bem como os problemas 
ligados aos resíduos, ruído e ecossistemas. 
Nelas se incluem tecnologias, produtos e 
serviços tendentes a reduzir os riscos 
ambientais, a minimizar a poluição e a 
utilização dos recursos; 

Or. en
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Alteração 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

G-A) "Instrumentos inovadores de 
financiamento", instrumentos com efeitos 
multiplicadores importantes nos 
investimentos públicos e privados, que 
incluem capital próprio para projectos de 
grande dimensão, nomeadamente através 
do fundo "Marguerite", capital próprio 
para projectos de pequena e média 
dimensão através da participação nos 
"fundos de capital de risco" do FEI, 
facilidades de créditos garantidos e 
mecanismos de financiamento da partilha 
de riscos do BEI ou de bancos públicos, 
taxas de juros reduzidas dos empréstimos 
do BEI ou dos bancos públicos, 
financiamento da assistência técnica para 
"catalizadores para a mudança" como as 
"cidades inteligentes"; 

Or. en

Alteração 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-b) "Princípio do mérito", o princípio 
segundo o qual projectos viáveis e 
sustentáveis devem ser seleccionados de 
entre os projectos elegíveis e beneficiar de 
uma subvenção ou de assistência ao 
abrigo de um instrumento financeiro 
inovador.

Or. en
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Alteração 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
EEPR em 2009 e 2010 ascende a 3 500 
milhões de euros, com a seguinte 
distribuição:

1. A dotação financeira para a execução do 
EEPR em 2009 e 2010 ascende a 3 750 
milhões de euros:

Or. en

Alteração 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
EEPR em 2009 e 2010 ascende a 3 500 
milhões de euros, com a seguinte 
distribuição:

1. A dotação financeira para a execução do 
EEPR em 2009 e 2010 ascende a 3 500 
milhões de euros, com a seguinte 
distribuição:

a) Projectos de interconexões de gás e de 
electricidade: 1 750 milhões de euros;

a) Projectos de interconexões de gás e de 
electricidade até 1 750 milhões de euros;

b) Projectos de energia eólica offshore: 500 
milhões de euros;

b) Projectos de energia eólica offshore até
500 milhões de euros;

c) Projectos de captura e armazenagem de 
carbono: 1 250 milhões de euros.

c) Projectos de captura e armazenagem de 
carbono até 1 250 milhões de euros;

c-A) Investimento em poupança de 
energia e eficiência energética, 
nomeadamente no âmbito de programas 
de poupança de energia locais, até 1000 
milhões de euros.
Ao decidir sobre o financiamento 
concreto ao abrigo das alíneas a) a (c-A), 
deve prestar-se atenção especial para 
garantir que a dotação financeira global 
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não é ultrapassada.

Or. en

Justificação

As iniciativas locais e regionais que podem ser realizadas de forma relativamente  fácil e 
rápida deveriam também ser apoiadas.

Alteração 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n. º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Projectos de captura e armazenagem de 
carbono: 1 250 milhões de euros;

c) Projectos de captura e armazenagem de 
carbono: 750 milhões de euros;

Or. en

Justificação

Cumpre proceder a uma melhor distribuição dos fundos.

Alteração 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Eficiência energética, em particular 
nos edifícios: 500 milhões de euros.

Or. en

Justificação

É necessário investir na eficiência energética dos edifícios, uma vez que é um dos sectores 
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que pode relançar a economia europeia.

Alteração 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Cidades dotadas de energia 
inteligente: 500 milhões de euros.

Or. en

Alteração 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um montante igual a 50% da 
dotação financeira total referida no n.º 1, 
ou seja, 1 875 milhões de euros, será 
atribuído sob a forma de subvenções 
directas a projectos a título do n.º 1-C, 
enquanto os restantes 50% da dotação 
financeira total serão atribuídos sob a 
forma de instrumentos inovadores de 
financiamento.  Os fundos não 
despendidos em subvenções em 2009 e 
2010 serão utilizados para reforçar os 
instrumentos inovadores de 
financiamento. 

Or. en
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Alteração 64
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A infra-estrutura energética 
financiada ou co-financiada pelos fundos 
europeus disponíveis deve ser 
economicamente viável e deve ter um 
valor acrescentado europeu global.

Or. en

Alteração 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A contribuição do orçamento da 
União Europeia para o BEI, o FEI e 
outros bancos públicos destinada aos 
instrumentos inovadores de 
financiamento referidos no número 1-A 
ascenderá a 1 875 milhões de euros. As 
instituições financeiras pertinentes 
contribuirão com idêntico montante, ou 
seja, 1 875 milhões de euros 
suplementares, elevando os instrumentos 
inovadores de financiamento a um total 
de 3 750 milhões de euros, cujo efeito 
multiplicador importante sobre os 
investimentos públicos e privados pode 
variar entre 5 e 15 milhões de euros, em 
função da natureza do instrumento 
inovador de financiamento.

Or. en
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Alteração 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O montante total das subvenções 
directas e dos instrumentos inovadores de 
financiamento referidos nos n.ºs 1-A e 
1-B, que ascende a 5 625 milhões de 
euros, será repartido igualmente e de uma 
forma flexível, em função do princípio do 
mérito, entre:

a) Projectos de interconexões de gás e de 
electricidade: 1 750 milhões de euros;

a) Projectos de interconexões de gasodutos
e de electricidade, designadamente uma 
super-rede da UE (...);

b) Projectos de energia eólica offshore:  
500 milhões de euros;

b) Projectos de energia eólica offshore
(...);

c) Projectos de captura e armazenagem de 
carbono: 1 250 milhões de euros.

c) Eficiência energética, designadamente 
o programa "cidades inteligentes;  
c-A) Eco-indústrias.

Or. en

Alteração 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A dotação financeira reservada para 
projectos constantes do anexo que não 
satisfaçam os critérios de elegibilidade 
previstos nos artigos 8.º, 14.º e 19.º devem 
ser imediatamente atribuídos aos 
projectos de eficiência energética, 
incluindo aos projectos "cidades 
inteligentes", e a outros projectos de 
energias renováveis referidos nas alíneas 
(c-A) e ( c-B) do artigo 1 º que preencham 
os critérios de elegibilidade definidos no 
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artigo 23.º-A.

Or. en

Justificação

Os projectos no domínio da eficiência energética, especialmente as "cidades inteligentes ", e 
das energias renováveis podem ser lançados imediatamente e têm um enorme potencial para 
contribuir para o relançamento económico. 

Alteração 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade orçamental decidirá sobre 
as propostas da Comissão no prazo de seis
semanas. Na ausência de uma decisão 
neste prazo, as propostas serão 
consideradas como tendo sido aprovadas.

4. A autoridade orçamental decidirá sobre 
as propostas da Comissão no prazo de doze
semanas.

Or. en

Alteração 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Capítulo II – Subprogramas

Texto da Comissão Alteração

É suprimido o Capítulo II.

Or. en

Justificação

Em vez de impor disposições muito específicas sobre cada subprograma possível, como 
proposto pela Comissão, é mais simples e mais judicioso adoptar disposições horizontais que 
abranjam o conjunto dos subprogramas. Sendo assim, procedemos à substituição de tiodo o 
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“Capítulo II”por um conjunto de disposições comuns no Capítulo III. A presente alteração 
introduz essas disposições comuns.

Alteração 70
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a optimização da capacidade da rede e a 
integração do mercado interno da energia, 
nomeadamente no que respeita aos troços 
transfronteiras;

b) a optimização da capacidade da rede e a 
integração do mercado interno da energia, 
nomeadamente no que respeita aos troços 
transfronteiras, que se deve centrar na 
conexão de todos os mercados nacionais 
dos Estados-Membros, sem se limitar a 
algumas regiões;

Or. en

Justificação

A limitação dos investimentos às interconexões regionais subestimaria o potencial de 
interconexões e não contribuiria para a segurança do aprovisionamento nos Estados-
Membros em causa.

Alteração 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o desenvolvimento da rede para 
reforçar a coesão económica e social, 
reduzindo o isolamento das regiões mais 
desfavorecidas e insulares da Comunidade;

(c) o desenvolvimento da rede de energia 
para reforçar a coesão económica e social e 
para reduzir o isolamento das regiões mais 
desfavorecidas e insulares da Comunidade;

Or. en
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Alteração 72
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a ligação das fontes de energia 
renováveis à rede e

(d) a ligação e a integração das fontes de 
energia renováveis à rede; e

Or. en

Justificação

A integração das energias renováveis e a ulterior gestão da rede revestem-se da mesma 
importância que a sua ligação física. As infra-estruturas são essenciais para efeitos de 
integração, já que os sistemas com um elevado nível de interconexão são mais sólidos e 
podem integrar uma quota-parte maior de energias renováveis, em conformidade com os 
objectivos da UE.

Alteração 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) dar uma resposta adequada às 
recentes crises do gás.

Or. en

Alteração 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

O EEPR servirá para adaptar e desenvolver 
urgentemente as redes de energia de 

O EEPR servirá para adaptar e desenvolver 
urgentemente as redes de energia de 



AM\772702PT.doc 45/99 PE421.268v01-00

PT

especial importância para a Comunidade, 
em apoio ao funcionamento do mercado 
interno da energia, resolver os problemas 
de estrangulamento, segurança e 
diversificação do aprovisionamento e 
superar os obstáculos ambientais, técnicos 
e financeiros. É necessário um apoio 
comunitário específico para intensificar o 
desenvolvimento de redes de energia e 
acelerar a sua construção.

especial importância para a Comunidade, 
em apoio ao funcionamento do mercado 
interno da energia, resolver os problemas 
de estrangulamento, segurança e 
diversificação do aprovisionamento e 
superar os obstáculos ambientais, técnicos 
e financeiros. É necessário um apoio 
comunitário específico para intensificar o 
desenvolvimento de redes de energia e 
acelerar a sua construção, nomeadamente 
nos Estados-Membros que foram 
afectados pela crise do gás em Janeiro de 
2009 e que são os mais vulneráveis às 
interrupções no fornecimento de gás.

Or. en

Alteração 75
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Uma lista de projectos que correspondem 
às prioridades estabelecidas no artigo 5.° 
consta do anexo, parte A.

Uma lista indicativa de projectos que 
correspondem às prioridades estabelecidas 
no artigo 5.° consta do anexo, partes A e 
B.

Or. en

Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
que tenham um impacto significativo nos esforços para debelar a actual crise.
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Alteração 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio financeiro ao abrigo do EEPR (a 
seguir designado “apoio EEPR”) para os 
projectos de interconexões de gás e de 
electricidade é concedido a acções que 
executem os projectos do anexo, parte A, 
ou partes dos mesmos.

1. O apoio financeiro ao abrigo do EEPR (a 
seguir designado “apoio EEPR”) para os 
projectos de interconexões de gás e de 
electricidade é concedido a acções que 
contribuam para aumentar a eficiência 
energética, nomeadamente em edifícios, 
ou que executem os projectos do anexo, 
parte A, ou partes dos mesmos.

Or. en

Justificação

É importante que o apoio financeiro concedido ao abrigo do EEPR a projectos de infra-
estrutura de gás e electricidade se destine a acções que contribuam também para aumentar a 
eficiência energética, nomeadamente em edifícios.

Alteração 77
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As propostas só são elegíveis para apoio 
EEPR se executarem os projectos 
constantes do anexo, parte A, e não 
excederem o montante máximo de apoio 
EEPR previsto.

(1) As propostas só são elegíveis para 
apoio EEPR se executarem os projectos de 
eficiência energética, designadamente no 
sector da construção, ou os projectos 
constantes do anexo, parte A, e não 
excederem o montante máximo de apoio 
EEPR previsto.

Or. ro
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Justificação

A eficiência energética é um domínio que pode contribuir para o desenvolvimento económico 
da Europa.

Alteração 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Para projectos a longo prazo cujo 
início esteja previsto até ao final de 2010;

Or. en

Justificação

Para que os projectos elegíveis para financiamento ao abrigo do presente regulamento 
contribuam de facto para o relançamento económico, é essencial que estejam operacionais e 
em curso dentro de ano e meio. Importa igualmente que o financiamento se destine a 
projectos em larga escala, de forma a contribuir para o relançamento financeiro durante um 
período prolongado. 

Alteração 79
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A prioridade deve ser concedida aos 
diferentes projectos de acordo com a 
viabilidade da sua implementação e a 
rapidez com que podem ser concretizados.

Or. en
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Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
que tenham um impacto significativo nos esforços para debelar a actual crise.

Alteração 80
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Grau de maturidade, em relação, 
nomeadamente, à capacidade de iniciar 
cedo os trabalhos e de lhes afectar 
financiamento até ao fim de 2010;

(a) Grau de maturidade, em relação, 
nomeadamente, à capacidade de iniciar 
cedo os trabalhos e de lhes afectar 
financiamento até ao fim de 2011;

Or. en

Justificação

O plano de relançamento foi concebido como um estímulo à economia europeia baseado em 
objectivos comunitários a longo prazo e, ao garantir um aumento da capacidade de 
interconexão, oferece uma excelente oportunidade para se avançar rumo a um mercado 
europeu único da energia.

Alteração 81
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O período durante o qual o aumento 
da capacidade de interconexão deve estar 
disponível aos agentes de mercado, 
período esse que não deve ser superior a 
três anos a contar da concessão do apoio;

Or. en
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Justificação

O plano de relançamento foi concebido como um estímulo à economia europeia baseado em 
objectivos comunitários a longo prazo e, ao garantir um aumento da capacidade de 
interconexão, oferece uma excelente oportunidade para se avançar rumo a um mercado 
europeu único da energia.

Alteração 82
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) O aumento da capacidade de 
transporte de gás ou de electricidade, pelo 
menos entre as fronteiras dos Estados-
Membros implicados no projecto, 
independentemente de ter sido concedido 
apoio a um ou a vários desses Estados-
Membros;

Or. en

Justificação

O plano de relançamento foi concebido como um estímulo à economia europeia baseado em 
objectivos comunitários a longo prazo e, ao garantir um aumento da capacidade de 
interconexão, oferece uma excelente oportunidade para se avançar rumo a um mercado 
europeu único da energia.

Alteração 83
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) A medida em que o projecto se 
coaduna com as prioridades estabelecidas 
em cada uma das iniciativas regionais 
levadas a cabo pelo Grupo Europeu de 
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Reguladores da Electricidade e do Gás 
(ERGEG), com o propósito da realização 
de um mercado único europeu da 
energia;

Or. en

Justificação

O plano de relançamento foi concebido como um estímulo à economia europeia baseado em 
objectivos comunitários a longo prazo e, ao garantir um aumento da capacidade de 
interconexão, oferece uma excelente oportunidade para se avançar rumo a um mercado 
europeu único da energia.

Alteração 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) A capacidade para melhorar a 
eficiência energética e reduzir o consumo 
primário de energia, nomeadamente no 
sector da construção.

Or. ro

Justificação

Para efeitos da avaliação das propostas recebidas, entre os critérios aplicados pela 
Comissão, deve igualmente figurar a capacidade para melhorar a eficiência energética e 
reduzir o consumo primário de energia, nomeadamente no sector da construção.
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Alteração 85
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A prioridade deve ser concedida aos 
diferentes projectos de acordo com a 
viabilidade da sua implementação e a 
rapidez com que podem ser concretizados.

Or. en

Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
que tenham um impacto significativo nos esforços para debelar a actual crise.

Alteração 86
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio EEPR a projectos eólicos 
offshore é concedido na sequência de um 
convite à apresentação de propostas 
limitado às acções que executam os 
projectos do anexo, parte B.

1. O apoio EEPR a projectos eólicos 
offshore é concedido na sequência de um 
convite à apresentação de propostas que 
implementem projectos como os que 
constam, a título indicativo, do anexo, 
parte B.

Or. en

Justificação

O anexo deve ser adaptado em conformidade.
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Alteração 87
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os projectos de energia eólica 
offshore referidos no n.° 1 beneficiam de 
financiamento em conformidade com as 
prioridades enunciadas no plano 
estratégico europeu para as tecnologias 
energéticas (plano SET).  O plano SET é 
tido em conta aquando da definição das 
futuras prioridades de financiamento em 
relação às seis iniciativas industriais 
europeias deste plano.

Or. en

Justificação

O plano SET destina-se a acelerar o desenvolvimento de um vasto leque de tecnologias, que 
serão necessárias para contribuir para a luta contra as alterações climáticas e para o 
reforço da segurança do aprovisionamento de energia. O presente plano de relançamento 
contribui unicamente para o financiamento inicial da energia eólica offshore e da captação e 
fixação do carbono. Aquando de futuros debates orçamentais, deve ser ponderado o 
financiamento de outras tecnologias, a fim de evitar que as mesmas sejam negligenciadas ou 
que a energia eólica e a captação e fixação de carbono beneficiem de financiamento duplo 
proveniente de várias fontes, em detrimento de outros sectores.

Alteração 88
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Só são elegíveis para apoio EEPR as 
propostas que executem os projectos do
anexo, parte B, não excedam os montantes 
máximos de apoio EEPR previstos e 
satisfaçam as seguintes condições:

1. Só são elegíveis para apoio EEPR as 
propostas que executem os projectos como 
os que constam do anexo B, parte B.
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Or. en

Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
que tenham um impacto significativo nos esforços para debelar a actual crise.

Alteração 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O calendário do projecto inclui 
despesas de investimento substanciais em 
2009 e 2010;

(a) O projecto é a longo prazo e o seu 
início está previsto até ao final de 2010;

Or. en

Justificação

Para que os projectos elegíveis para financiamento ao abrigo do presente regulamento 
contribuam de facto para o relançamento económico, é essencial que estejam operacionais e 
em curso dentro de ano e meio. Importa igualmente que o financiamento se destine a 
projectos em larga escala, de forma a contribuir para o relançamento financeiro durante um 
período prolongado. 

Alteração 90
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 14– n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A prioridade deve ser concedida aos 
diferentes projectos de acordo com a 
viabilidade da sua implementação e a 
rapidez com que podem ser concretizados.

Or. en
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Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
que tenham um impacto significativo nos esforços para debelar a actual crise.

Alteração 91
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea e-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A medida em que as empresas 
comunitárias referidas no n.° 2 do artigo 
14.° integram devidamente a indústria 
europeia em causa.

Or. en

Justificação

Para que o plano de relançamento produza os efeitos desejados, deve incluir uma 
representação coerente da indústria europeia.

Alteração 92
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A prioridade deve ser concedida aos 
diferentes projectos de acordo com a 
viabilidade da sua implementação e a 
rapidez com que podem ser concretizados.

Or. en

Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
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que tenham um impacto significativo nos esforços para debelar a actual crise.

Alteração 93
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio EEPR a projectos de captura e 
armazenagem de carbono é concedido a 
acções que executem os projectos do 
anexo, parte C.

1. O apoio EEPR a projectos de captura e 
armazenagem de carbono é concedido a 
acções que executem os projectos como os 
que constam do anexo, parte C.

Or. en

Justificação

O anexo deve ser adaptado em conformidade.

Alteração 94
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio EEPR é concedido, no máximo, 
a 5 projectos. O financiamento não excede 
250 milhões de euros por projecto.

4. O apoio EEPR é concedido, no máximo, 
a 5 projectos. O financiamento não excede 
150 milhões de euros por projecto.

Or. en
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Alteração 95
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os projectos de captação e fixação do 
carbono referidos no n.° 1 beneficiam de 
um financiamento em conformidade com 
o plano estratégico europeu para as 
tecnologias energéticas (plano SET). Esse 
financiamento é tido em conta aquando 
da definição das futuras prioridades de 
financiamento em relação às seis 
iniciativas industriais europeias deste 
plano.

Or. en

Justificação

O plano SET destina-se a acelerar o desenvolvimento de um vasto leque de tecnologias, que 
serão necessárias para contribuir para a luta contra as alterações climáticas e o reforço da 
segurança do aprovisionamento de energia. O presente plano de recuperação contribui 
unicamente para o financiamento inicial da energia eólica offshore e da captação e fixação 
de carbono. Aquando de futuros debates orçamentais, deve ser ponderado o financiamento de 
outras tecnologias a fim de evitar que as mesmas sejam negligenciadas ou que a energia 
eólica e a captação e fixação de carbono beneficiem de financiamento duplo proveniente de 
várias fontes, em detrimento de outros sectores.

Alteração 96
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Só são elegíveis para apoio EEPR as 
propostas que executem os projectos do 
anexo, parte C e satisfaçam as seguintes 
condições:

1. Só são elegíveis para apoio EEPR as 
propostas que executem os projectos como 
os que constam do anexo, parte C:
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Or. en

Justificação

O anexo deve ser adaptado em conformidade.

Alteração 97
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os projectos demonstram ter 
capacidade para capturar pelo menos 85% 
de CO2 em centrais eléctricas com uma 
potência eléctrica nominal igual ou 
superior a 300 MW ou equivalente e 
capacidade para transportar e armazenar 
em condições de segurança este CO2 em 
camadas geológicas subterrâneas;

a) Os projectos demonstram ter capacidade 
para capturar pelo menos 85% de CO2em 
centrais eléctricas com uma potência 
eléctrica nominal igual ou superior a 300 
MW ou equivalente (ou em equipamento 
de captura que trate um fluxo de gás de 
combustão correspondente a uma 
potência mínima de 300 MW numa 
central eléctrica maior) e capacidade para 
transportar e armazenar em condições de 
segurança este CO2 em camadas 
geológicas subterrâneas;

Or. en

Justificação

Importa especificar que seria possível realizar um projecto de demonstração de captação e 
fixação de carbono que tratasse um gás de combustão correspondente a uma potência 
mínima de 300 MW, ainda que a central eléctrica possuísse uma capacidade instalada 
superior a 300 MW (por exemplo, 800 MW). Isso permitiria conter o custo total sem, ao 
mesmo tempo, comprometer a eficácia da demonstração.
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Alteração 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os projectos demonstram ter 
capacidade para capturar pelo menos 85% 
de CO2 em centrais eléctricas com uma 
potência eléctrica nominal igual ou 
superior a 300 MW ou equivalente e 
capacidade para transportar e armazenar 
em condições de segurança este CO2 em 
camadas geológicas subterrâneas;

(a) Os projectos demonstram ter 
capacidade para capturar pelo menos 85% 
de CO2 em centrais eléctricas com uma 
potência eléctrica nominal igual ou 
superior a 300 MW ou equivalente (ou em 
equipamento de captura que trate um 
fluxo de gás de combustão correspondente 
a uma potência mínima de 300 MW numa 
central eléctrica maior) e capacidade para 
transportar e armazenar em condições de 
segurança este CO2 em camadas 
geológicas subterrâneas;

Or. xm

Justificação

Molti progetti dimostrativi, che si basano sulla cattura post-combustione, saranno realizzati 
su impianti di taglia superiore ai 300 MW, trattando non tutta la portata di fumi prodotta 
dalla caldaia ma solo una sua parte. L'emendamento consente che questo avvenga purchè la 
portata trattata sia uguale o superiore a quella che sarebbe prodotta da un impianto da 300 
MW avente la stessa tecnologia. La scelta di non trattare l'intera portata permette di ridurre 
il costo della dimostrazione senza comprometterne la significatività. Infatti gli impianti di 
cattura post-combustione della CO2 saranno di tipo modulare.

Alteração 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os projectos demonstram ter 
capacidade para capturar pelo menos 85% 
de CO2 em centrais eléctricas com uma 
potência eléctrica nominal igual ou 
superior a 300 MW ou equivalente e 

(a) Os projectos demonstram ter 
capacidade para capturar pelo menos 85% 
de CO2 em centrais eléctricas com uma 
potência eléctrica nominal igual ou 
superior a 250 MW ou equivalente e 
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capacidade para transportar e armazenar 
em condições de segurança este CO2 em 
camadas geológicas subterrâneas;

capacidade para transportar e armazenar 
em condições de segurança este CO2 em 
camadas geológicas subterrâneas;

Or. en

Justificação

Se o limiar não for 250 MW, vários dos projectos que constam da lista dos projectos elegíveis 
no anexo não poderiam beneficiar de financiamento ao abrigo do programa.

Alteração 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O calendário do projecto inclui 
despesas de investimento substanciais em 
2009 e 2010;

(b) Os projectos serão autorizados a
despesas de investimento substanciais até 
2010, uma vez recebidas as necessárias 
autorizações de programação. A maior 
parte das despesas será efectuada até ao 
final de 2013, estando as últimas despesas 
previstas para 2014/2015;

Or. xm

Justificação

A redacção inicial, que requer despesas de investimento substanciais em 2009 e 2010, não 
toma em consideração o facto de que nenhum investimento poderá ser efectuado antes da 
concessão da respectiva autorização. A concessão dessas autorizações depende também da 
transposição a nível nacional da directiva relativa à armazenagem geológica de dióxido de 
carbono e, segundo as previsões mais optimistas, essa autorização é previsível para daqui a 
dois anos. Espera-se que a maior parte das despesas de investimento sejam efectuadas até 
2013 e que sofram uma queda significativa em 2014 e 2015.
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Alteração 101
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O calendário do projecto inclui 
despesas de investimento substanciais em 
2009 e 2010;

(b) Os projectos serão autorizados a
despesas de investimento substanciais até 
2010, uma vez recebidas as necessárias 
autorizações de programação. A maior 
parte das despesas será feita até ao final 
de 2013, estando as últimas despesas 
previstas para 2014/2015;

Or. en

Justificação

Atendendo ao verdadeiro calendário que rege a execução da directiva sobre a captura e 
armazenagem de carbono, bem como os trâmites administrativos para a autorização, é 
necessário permitir que a maior parte das despesas ocorra até ao final de 2013, ficando os 
últimos investimentos previstos para 2014 e 2015.

Alteração 102
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O calendário do projecto inclui 
despesas de investimento substanciais em 
2009 e 2010;

(b) O calendário do projecto inclui uma 
autorização de despesas de investimento 
substanciais durante os dois primeiros 
anos subsequentes à concessão dos 
fundos. Todas as autorizações são sujeitas 
a um enquadramento nacional uma vez 
em vigor e uma vez obtidas as 
autorizações necessárias.

Or. en
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Justificação

O procedimento de selecção dos projectos de demonstração poderá prolongar-se até ao final 
de 2009. As datas exactas propostas deixariam então de ser compatíveis com o procedimento. 
Uma autorização financeira só pode ser sujeita a condições fora do controlo dos operadores 
dos projectos.

Alteração 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O calendário do projecto inclui 
despesas de investimento substanciais em 
2009 e 2010;

(b) O projecto é a longo prazo e o seu 
início está previsto até ao final de 2010;

Or. en

Justificação

Para que os projectos elegíveis para financiamento ao abrigo do presente regulamento 
contribuam de facto para um relançamento económico, é essencial que estejam operacionais 
e em curso dentro de ano e meio.  Importa igualmente que o financiamento se destine a 
projectos em larga escala, de forma a contribuir para um relançamento financeiro durante 
um período prolongado. 

Alteração 104
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O calendário do projecto inclui 
despesas de investimento substanciais em 
2009 e 2010;

b) O calendário do projecto prevê a 
possibilidade de atribuir financiamento 
em 2011 e inclui despesas de investimento 
substanciais até ao final de 2012;

Or. en



PE421.268v01-00 62/99 AM\772702PT.doc

PT

Alteração 105
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O calendário do projecto inclui 
despesas de investimento substanciais em 
2009 e 2010;

(b) O calendário do projecto inclui 
despesas substanciais em 2009 e 2010;

Or. en

Justificação

As despesas não se deveriam limitar às despesas de investimento, mas prever igualmente 
outras despesas, como, por exemplo, a validação da armazenagem ou estudos técnicos 
pormenorizados.

Alteração 106
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A prioridade deve ser concedida aos 
diferentes projectos de acordo com a 
viabilidade da sua implementação e a 
rapidez com que podem ser concretizados.

Or. en

Justificação

Deve ser concedida prioridade a projectos a curto prazo, com resultados a curto prazo, para 
que tenham um impacto significativo nos esforços para debelar a actual crise.
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Alteração 107
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Solidez do pacote financeiro para toda a 
fase de investimento do projecto;

(b) Solidez do pacote financeiro para toda a 
fase de investimento do projecto assente 
num plano financeiro global e na 
identificação de áreas ou pontos ou fases 
de investimento a que o financiamento se 
destina;

Or. en

Justificação

O regulamento deveria especificar, clara e inequivocamente, os elementos requeridos para 
efeitos de avaliação do plano financeiro de uma proposta de projecto.  O articulado geral 
deste artigo pode não apoiar devidamente a Comissão Europeia na selecção de propostas de 
projectos CAC.

Alteração 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Solidez do pacote financeiro para toda a 
fase de investimento do projecto;

(b) Solidez do pacote financeiro para toda a 
fase de investimento do projecto assente 
num plano financeiro global e na 
identificação de áreas ou pontos ou fases 
de investimento a que o financiamento se 
destina;

Or. xm

Justificação

A formulação geral da alínea b) do artigo 20.º comporta o risco de não fornecer à Comissão 
um elemento concreto de avaliação no âmbito do processo de selecção dos projectos CAC. 
Reputa-se, por conseguinte, oportuno que o regulamento especifique clara e inequivocamente 
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com base em que elementos deverá ser avaliado o plano financeiro do projecto candidato.

Alteração 109
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Financiamento solicitado por tonelada 
de CO2 a deduzir nos primeiros 5 anos de 
exploração (ponderação de 40%);

(a) Financiamento solicitado por tonelada 
de CO2 a deduzir nos primeiros 5 anos de 
exploração, tendo em conta, inter alia, 
factores importantes, nomeadamente a 
dimensão do projecto, a tecnologia 
aplicada, o combustível utilizado e o modo 
de transporte (ponderação de 20%);

Or. en

Justificação

A proposta é demasiado simplista: O custo por tonelada de CO2 depende, inter alia, de 
outros factores determinantes, como sejam a dimensão do projecto, a tecnologia aplicada 
(pré-ou pós-combustão), o combustível utilizado, o modo de transporte (incluindo o 
comprimento do gasoduto), etc.

Alteração 110
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Complexidade do projecto e nível de 
inovação da instalação geral, incluindo 
outras actividades de investigação conexas, 
e compromisso assumido pelos 
beneficiários de divulgar os resultados dos 
progressos tecnológicos do projecto a 
outros operadores europeus, de forma 
compatível com direito comunitário e, em 
especial, com os objectivos e as estruturas 

b) Nível de inovação da instalação geral, 
incluindo outras actividades de 
investigação conexas, e compromisso 
assumido pelos beneficiários de divulgar os 
resultados dos progressos tecnológicos do 
projecto a outros operadores europeus, de 
forma compatível com direito comunitário 
e, em especial, com os objectivos e as 
estruturas referidos no Plano Estratégico 
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referidos no Plano Estratégico Europeu 
para as Tecnologias Energéticas 
(ponderação de 40%);

Europeu para as Tecnologias Energéticas 
(ponderação de 20%);

Or. en

Justificação

A complexidade não deveria ser encorajada gratuitamente. É necessário equilibrar a 
probabilidade de o projecto apresentar resultados esperados e os riscos da tecnologia.

Alteração 111
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Probabilidade de o projecto produzir 
os resultados esperados (ponderação de 
20%);

Or. en

Justificação

A complexidade não deveria ser encorajada gratuitamente. É necessário equilibrar a 
probabilidade de o projecto apresentar resultados esperados e os riscos da tecnologia.

Alteração 112
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B)  Benefícios acrescentados do 
projecto, nomeadamente a sua 
contribuição para uma futura infra-
estrutura europeia CAC, que beneficiaria 
futuros projectos comerciais (ponderação 
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de 20%);

Or. en

Justificação

A complexidade não deveria ser encorajada gratuitamente. É necessário equilibrar a 
probabilidade de o projecto apresentar resultados esperados e os riscos da tecnologia.

Alteração 113
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 
total dos custos de investimento elegíveis. 
O benefício do apoio EEPR não exclui 
outras fontes de financiamento.

Or. en

Alteração 114
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de planeamento e da 
fase de investimento do projecto 
exclusivamente imputáveis à captura e 
armazenagem de carbono.
 O apoio não excede 80% do total dos 
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total dos custos de investimento elegíveis. custos de investimento elegíveis.

Or. en

Justificação

É necessário incluir entre os custos de investimento elegíveis também os relacionados com a 
fase de planeamento de todo o projecto. A fase preliminar de um projecto constitui, 
efectivamente, parte integrante da implementação do projecto enquanto tal. 

Alteração 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de planeamento e da 
fase de investimento do projecto 
exclusivamente imputáveis à captura e 
armazenagem de carbono. O apoio não 
excede 80% do total dos custos de 
investimento elegíveis.

Or. xm

Justificação

A bem da coerência com o espírito da presente proposta de regulamento, afigura-se 
importante incluir entre os custos financiados pelo programa EEPR também os relativos à 
fase de preparação do projecto, no seu todo, a nível europeu. A fase preliminar de 
planeamento constitui, efectivamente, parte integrante da implementação do projecto em 
larga escala que se pretende co-financiar.
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Alteração 116
Philippe Busquin

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 50% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

Or. en

Alteração 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 50% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

Or. en

Justificação

As três diferentes áreas do projecto no plano de relançamento devem ser tratadas em pé de 
igualdade. O plano de relançamento deve ”maximizar os benefícios e minimizar os custos”. 
A tónica na captura e armazenagem de carbono (CAC) é excessiva. O dinheiro dos 
contribuintes deve ser utilizado de molde a produzir rapidamente benefícios. Ao reduzir a 
taxa dos custos totais de investimento elegíveis para o nível previsto para os projectos de 
interconexão e de energia eólica offshore, seria possível libertar fundos suplementares sem 
aumentar o financiamento global do plano de relançamento.
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Alteração 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 50% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária, a fim de salvaguardar a coerência com os princípios 
estabelecidos no dossier relativo ao regime de comércio de licenças de emissão da UE –ETS -
(considerando 20), aprovado pelo Parlamento em Dezembro de 2008.

Alteração 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 50% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

Or. en
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Alteração 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 80% do 
total dos custos de investimento elegíveis. 

O apoio EEPR contribui para o custo dos 
elementos da fase de investimento do 
projecto exclusivamente imputáveis à 
captura e armazenagem de carbono, tendo 
em conta os eventuais lucros de 
exploração. O apoio não excede 50% do 
total dos custos de investimento elegíveis.

Or. en

Alteração 121
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR não prejudica outro 
co-financiamento pelos Estados-Membros 
e por outros instrumentos comunitários, 
desde que o montante total financiado 
pela Comunidade e por outros 
instrumentos nacionais não exceda 80% 
dos custos totais de investimento elegíveis.

Or. en

Justificação

É necessário, a fim de precaver eventuais dúvidas de interpretação – como na Directiva ETS 
revista –, clarificar que os projectos de demonstração poderiam igualmente ser financiados 
pelos Estados-Membros e/ou através de outros instrumentos europeus. Tal fomentaria a 
confiança nos investimentos na tecnologia CAC, considerada estratégica para lograr os 
objectivos europeus em matéria de alterações climáticas. 
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Alteração 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio EEPR não prejudica outro co-
financiamento pelos Estados-Membros e 
por outros instrumentos comunitários.

Or. xm

Justificação

É necessário, como previsto na Directiva ETS revista, clarificar que os projectos de 
demonstração poderiam igualmente ser financiados pelos Estados-Membros e/ou através de 
outros instrumentos europeus.
Tal evitaria eventuais dúvidas de interpretação do texto em questão e contribuiria para criar 

o necessário clima de confiança nos investimentos da tecnologia CAC, cuja implementação é 
considerada estratégica para a consecução dos objectivos europeus de luta contra as 
alterações climáticas.

Alteração 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência do convite à apresentação 
de propostas referido no n.º 2 do artigo 
18.°, a Comissão, actuando em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 2.°, selecciona 
as propostas candidatas ao apoio EEPR e 
determina o montante do apoio EEPR a 
conceder. A Comissão especifica as 
respectivas condições e métodos de 
execução.

1. Na sequência do convite à apresentação 
de propostas referido no n.º 2 do artigo 18. 
°, a Comissão, actuando em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 2.°, selecciona as propostas 
candidatas ao apoio EEPR e determina o 
montante do apoio EEPR a conceder. A 
Comissão especifica as condições e 
métodos de execução das propostas. A 
Comissão estabelece listas de reserve para 
as propostas.

Or. en
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Justificação

   

Alteração 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão publica trimestralmente 
um relatório que contém a lista 
actualizada das propostas e a data 
prevista para o início da construção.

Or. en

Justificação

A maioria dos projectos enumerados nos Anexos A, B, C e D não serão levados a efeito 
durante o período de tempo requerido e não terão, por conseguinte, uma incidência positiva 
imediata em termos económicos e de emprego. Por outro lado, o sector das energias 
renováveis e, mais concretamente, a produção de electricidade a partir de energia térmica 
solar pode ser portador de projectos de demonstração cuja construção pode começar 
imediatamente e ter impacto nos sectores da energia e económico. A Comissão deveria 
apresentar um novo Anexo E, que integrasse propostas no domínio das energias renováveis e, 
concretamente, da electricidade solar.

Alteração 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Se algumas das propostas incluídas 
na lista principal sofrerem atrasos, 
nomeadamente os decorrentes da 
impossibilidade de a construção física ter 
início até 30 de Junho de 2010, as 
propostas da lista de reserva que 
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requerem um montante similar de 
financiamento de apoio são incluídas na 
lista principal para arranque imediato.

Or. en

Justificação

A maioria dos projectos enumerados nos Anexos A, B, C e D não serão levados a efeito 
durante o período de tempo requerido e não terão, por conseguinte, uma incidência positiva 
imediata em termos económicos e de emprego. Por outro lado, o sector das energias 
renováveis e, mais concretamente, a produção de electricidade a partir de energia térmica 
solar pode ser portador de projectos de demonstração cuja construção pode começar 
imediatamente e ter impacto nos sectores da energia e económico. A Comissão deveria 
apresentar um novo Anexo E, que integrasse propostas no domínio das energias renováveis e, 
concretamente, da electricidade solar.

Alteração 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Capítulo II – Secção 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 3-A
CIDADES INTELIGENTES NO PLANO 

ENERGÉTICO
Artigo 22.º-A

O apoio EEPR a cidades inteligentes no 
plano energético é concedido na 
sequência de um convite à apresentação 
de propostas limitado às acções que 
executam os projectos enumerados no 
Anexo, parte C-A (novo).

Or. en

Justificação

Com 80% dos cidadãos da UE e 70% das emissões de gases de estufa, as zonas urbanas 
desempenham um papel fundamental no combate às alterações climáticas. A atribuição de 
500 milhões de euros às cidades ao abrigo do plano de relançamento, como inicialmente 
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proposto pela Comissão, foi suprimida da lista de medidas. Todavia, existe um enorme 
potencial de investimentos em energia sustentável a nível local susceptível de criar emprego e 
de alcançar mais rapidamente os objectivos em matéria de clima e de energia.

Alteração 127
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Capítulo II – Secção 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 3-A
Artigo 22.º-A

1. No quadro do financiamento de 
projectos em matéria de poupança e 
eficiência energética, verifica-se uma 
estreita cooperação entre diferentes 
instituições financeiras, em particular o 
BEI e o FEI. 
2. Além disso, verifica-se uma estreita 
cooperação entre as autoridades locais no 
âmbito da realização dos projectos visados 
e dos diferentes programas, como o 
referente às “Cidades Inteligentes”, os 
quais são considerados como projectos a 
financiar. Entre os projectos figuram os 
que se reportam a fundos locais 
destinados à energia sustentável e ao 
clima, a empréstimos directos às cidades 
da UE e aos bancos locais, visando acções 
sustentáveis, a agências locais da energia 
e do clima e a campanhas de 
sensibilização para o mercado dos 
edifícios inteligentes do ponto de vista 
energético.

Or. en

Justificação

Os projectos visados pelo presente regulamento podem ser promovidos em cooperação com 
as diferentes possibilidades de investimento.
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Alteração 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO III CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES COMUNS DISPOSIÇÕES COMUNS

SUBVENÇÕES DIRECTAS E 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

INOVADORES

Or. en

Justificação

Em vez de impor disposições muito específicas sobre cada sub-programa possível, como 
proposto pela Comissão, é mais simples e mais judicioso adoptar disposições horizontais que 
abranjam o conjunto dos sub-programas. Sendo assim, procedemos à substituição de tiodo o 
“Capítulo II”por um conjunto de disposições comuns no Capítulo III. A presente alteração 
introduz essas disposições comuns.

Alteração 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo) – após o título do Capítulo III

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Elegibilidade

1. Só são elegíveis para apoio EEPR as 
propostas que executem projectos nos 
domínios abrangidos pelo artigo 1.°.
2. Em função do projecto, as propostas 
podem ser apresentadas:
a) Por um ou mais Estados-Membros ou 
cidades da UE actuando em conjunto;
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b) Por uma ou mais empresas ou 
organismos públicos ou privados 
actuando em conjunto, com o acordo do 
ou dos Estados-Membros e/ou das 
autoridades competentes (cidades, 
províncias ou regiões) directamente 
afectados pelo projecto em questão;  ou
c) Por uma ou mais organizações 
internacionais actuando em conjunto, 
com o acordo de todos os Estados-
Membros e/ou das autoridades 
competentes (cidades, províncias ou 
regiões) directamente afectados pelo 
projecto em questão;  ou
d) Por uma empresa comum, com o 
acordo de todos os Estados-Membros e/ou 
das autoridades competentes (cidades, 
províncias ou regiões) directamente 
afectados pelo projecto em questão; ou
e) Por uma ou mais empresas actuando 
em conjunto;
2. As propostas apresentadas por pessoas 
singulares não são elegíveis.

Or. en

Alteração 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 22-B (novo) – após o título do Capítulo III

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-B
Critérios de selecção e de adjudicação

1. Na avaliação das propostas recebidas 
na sequência do convite à apresentação 
de propostas, a Comissão aplica o 
princípio do mérito, o qual se baseia nos 
seguintes critérios:
- o grau de maturidade, nomeadamente 
em relação à capacidade de iniciar cedo 
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os trabalhos e ao compromisso de 
executar uma parte significativa das 
despesas até ao fim de 2010, bem como 
capacidade demonstrável de realizar os 
estudos de viabilidade e os estudos 
preparatórios e técnicos e de obter as 
licenças e autorizações até Junho de 
2010;
- o potencial de rentabilidade social a 
longo prazo face aos objectivos relativos à 
segurança energética e às alterações 
climáticas, nomeadamente promovendo as 
energias renováveis e a eficiência 
energética;
a solidez e a adequação técnica da 
estratégia e a solidez do pacote financeiro 
para toda a fase de investimento do 
projecto, nomeadamente em relação ao 
efeito provável na criação de emprego e 
ao valor do multiplicador orçamental 
doméstico e a utilização de recursos 
humanos e naturais subutilizados.

Or. en

Alteração 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 22-C (novo) – após o título do Capítulo III

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-C
Condições de financiamento

1. O apoio EEPR contribui para os custos 
associados à assistência técnica e à 
construção de projectos, tendo em conta 
os eventuais lucros de exploração, se for 
caso disso.
No caso de projectos incluídos na lista 
indicativa de projectos constantes do 
anexo, o apoio EEPR, traduzido na soma 
das subvenções directas com os 
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instrumentos inovadores de 
financiamento concedidos a cada 
projecto, não excede os montantes 
máximos de apoio EEPR previstos no 
anexo.
3. O apoio EEPR sob a forma de 
subvenções directas não excede 50% dos 
custos de investimento elegíveis por 
projecto.

Or. en

Alteração 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 22-D (novo) – após o título do Capítulo III

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-D
Instrumentos

1. Na sequência do convite à apresentação 
de propostas, a Comissão, consoante o 
caso, com base na lista indicativa do 
anexo, selecciona as propostas para apoio 
EEPR após avaliar a respectiva 
conformidade com os critérios de 
elegibilidade estabelecidos no artigo 22.º-
A e os critérios de selecção e de 
adjudicação estabelecidos no artigo 22.º-
B, e determina o montante de 
financiamento EEPR a conceder. As 
respectivas condições e métodos execução 
são especificados num acordo de 
cooperação entre a Comissão e os 
beneficiários. A Comissão informa os 
beneficiários dos fundos EEPR a 
conceder.
2. O apoio EEPR é concedido com base 
em acordos de subvenção directa ou em 
instrumentos inovadores de 
financiamento tal como previsto no artigo 
23.°.
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Or. en

Alteração 133
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma parte do apoio comunitário aos 
projectos enumerados no anexo pode ser 
fornecida sob a forma de contribuição para 
um instrumento adequado no âmbito dos 
recursos do Banco Europeu de 
Investimento. Essa contribuição não 
excederá 500 milhões de euros.

1. Uma parte do apoio comunitário aos 
projectos como os enumerados no anexo 
pode ser fornecida sob a forma de 
contribuição para um instrumento 
adequado no âmbito dos recursos do Banco 
Europeu de Investimento. Essa 
contribuição não excederá 500 milhões de 
euros.

Or. en

Justificação

O anexo deve ser adaptado em conformidade.

Alteração 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Outros apoios e instrumentos EEPR Apoios EEPR através de instrumentos 
inovadores

1. Uma parte do apoio comunitário aos 
projectos enumerados no anexo pode ser 
fornecida sob a forma de contribuição 
para um instrumento adequado no âmbito 
dos recursos do Banco Europeu de 
Investimento. Essa contribuição não 
excederá 500 milhões de euros.

1. A Comunidade fornece uma 
contribuição financeira para a dotação 
provisional e em capital dos empréstimos 
ou garantias ou para os fundos próprios e 
outros produtos financeiros a emitir pelo 
BEI, FEI ou outros bancos públicos com 
base nos seus recursos próprios, a título 
de instrumentos financeiros adequados, a 
fim de apoiar projectos nos domínios da 
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interconexão de gás e electricidade, da 
eficiência energética, das energias 
renováveis, das cidades inteligentes e das 
eco-indústrias.
Estes instrumentos são desenvolvidos pela 
Comissão Europeia, conjuntamente com o 
BEI, o FEI e os bancos públicos que 
tenham experiência nesta matéria.

1-A. A contribuição do orçamento da 
União Europeia para o BEI, o FEI e 
outras instituições financeiras públicas é 
igual a 50% do montante total do 
envelope financeiro a que se refere o n.º 1 
do artigo 3.º, ou seja, 1 875 milhões de 
euros. As instituições financeiras 
relevantes contribuem com um igual 
montante.
Os principais termos, condições e 
procedimentos aplicáveis ao instrumento, 
incluindo a sua monitorização e controlo, 
são estabelecidos num acordo de 
cooperação entre a Comissão, o BEI, o 
FEI ou os bancos públicos competentes.

A exposição da Comunidade no âmbito do 
instrumento de garantia de empréstimo ou 
de outro instrumento financeiro, 
designadamente em matéria de encargos de 
gestão e outros custos elegíveis, limita-se 
ao montante da contribuição da 
Comunidade para esse instrumento, não 
tendo qualquer outra incidência no 
orçamento geral da União Europeia.

2. A exposição da Comunidade no âmbito 
do instrumento, designadamente em 
matéria de encargos de gestão e outros 
custos elegíveis, limita-se ao montante da 
contribuição da Comunidade para esse 
instrumento, não tendo qualquer outra 
incidência no orçamento geral da União 
Europeia.

3. A Comissão, actuando em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 28.º, decide do 
montante do apoio EEPR a conceder a 
este instrumento. A Comissão e o Banco 
Europeu de Investimento elaboram um 
memorando de entendimento em que 
especificam as condições e os métodos 
para a aplicação dessa decisão.

Or. en
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Alteração 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Critérios de elegibilidade e de selecção 
para outros projectos nos domínios das 

energias renováveis e das cidades 
inteligentes

As propostas financiadas nas condições 
visadas no n.º 2 do artigo 3.º são elegíveis 
a título de apoio EEPR se cumprirem as 
seguintes condições:
- forem apresentadas por uma ou mais 
cidades da EU;
- o seu início estiver previsto para uma 
data anterior ao final de 2011;
- visarem melhorar a eficiência energética 
e promover outras energias renováveis, 
nomeadamente nos sectores dos edifícios 
e dos transportes, o que conduzirá, 
simultaneamente, a um incentivo a curto 
prazo e à reestruturação, a mais longo 
prazo, da economia da UE. 

Or. en

Alteração 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Responsabilidades financeiras dos 

Estados-Membros
1. Os Estados-Membros efectuam o 
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acompanhamento técnico e o controlo 
financeiro dos projectos em estreita 
colaboração com a Comissão e verificam 
o montante e a conformidade das 
despesas efectuadas no quadro dos 
projectos ou de partes de projectos 
relativamente ao presente regulamento. 
Os Estados-Membros podem solicitar a 
participação da Comissão nos controlos 
no local.
2. Os Estados-Membros informam a 
Comissão das medidas adoptadas ao 
abrigo do n.º 1 e, nomeadamente, 
fornecem uma descrição dos sistemas de 
controlo, gestão e monitorização 
instituídos para assegurar que os 
projectos são completados com êxito, bem 
como a legalidade e regularidade das 
respectivas despesas.

Or. en

Justificação

As responsabilidades financeiras dos Estados-Membros devem aplicar-se a todos os 
projectos, e não apenas aos projectos de interconexão nos sectores do gás e da electricidade. 
Por conseguinte, o artigo 12.º deveria transitar para o capítulo III.

Alteração 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar em 30 de Setembro de 
2010, a Comissão levará a efeito uma 
avaliação intercalar do EEPR, visando 
avaliar a eficácia da utilização das 
dotações.  Os fundos que ainda não 
tenham sido autorizados, nem reservados 
para concursos em curso, serão 
redireccionados para outros projectos de 
energias renováveis e outros projectos de 
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eficiência energética, incluindo o projecto 
'cidades inteligentes'.

Or. en

Alteração 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) no caso dos projectos de eficiência 
energética, o comité instituído pelo artigo 
16.º da Directiva 2006/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
artigo 14.º da Directiva 2002/91/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) no caso do projecto 'cidades 
inteligentes', pelo Pacto entre Presidentes 
de Câmara.

Or. en
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Alteração 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) no caso do projecto 'cidades 
inteligentes', pelo Pacto entre Presidentes 
de Câmara.

Or. en

Alteração 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
4.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo 
em conta o disposto no seu artigo 8.º.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º-A 
da Decisão 1999/468/CE.

O prazo referido no n.º 3 do artigo 4.º da 
Decisão 1999/468/CE é de um mês.

Or. en

Alteração 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Comissão elaborará uma avaliação 
financeira do impacto da recente crise do 
gás nos Estados-Membros e terá em conta 
os resultados no seu trabalho futuro no 
domínio da política energética da 
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Comunidade;

Or. en

Alteração 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar em 30 de Setembro de 
2010, a Comissão levará a efeito uma 
avaliação intercalar do EEPR, visando 
avaliar a eficácia da utilização das 
dotações. Os fundos que ainda não 
tenham sido autorizados, nem reservados 
para concursos em curso, serão 
redireccionados para projectos de 
energias renováveis que possam ser 
utilizados para apoiar projectos de 
energia eólica 'off-shore'.

Or. en

Justificação

Os fundos ainda não autorizados poderiam ser usados para continuar a estimular as 
tecnologias próprias das energias renováveis.

Alteração 144
Philippe Busquin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar em 30 de Setembro de 
2010, a Comissão levará a efeito uma 
avaliação intercalar do EEPR, visando 
avaliar a eficácia da utilização das 
dotações. Os fundos que ainda não 
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tenham sido reservados para concursos 
em desenvolvimento, serão 
redireccionados para projectos de 
energias renováveis que possam ser 
utilizados para apoiar projectos de 
energia eólica 'off-shore'.

Or. en

Justificação

Os fundos ainda não autorizados poderiam ser usados para continuar a estimular as 
tecnologias próprias das energias renováveis.

Alteração 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

A Comissão acompanha a aplicação do 
presente regulamento. Todos os anos, no 
momento da apresentação do ante-projecto 
de orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do programa.

A Comissão acompanha a aplicação do 
presente regulamento. De seis em seis 
meses, incluindo no momento da 
apresentação do ante-projecto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do programa.
Para além das obrigações de informação 
referidas no primeiro parágrafo, a 
Comissão, a pedido do Parlamento ou do 
Conselho, prestará informações 
circunstanciadas sobre a utilização do 
apoio EEPR, incluindo sobre os 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como sobre a implementação de cada 
projecto, incluindo a sua fase de 
desenvolvimento e dados quantitativos 
concretos, nomeadamente a respeito da 
programação financeira.

Or. en
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Alteração 146
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Perspectivas futuras

1. A Comissão elaborará um novo 
programa de apoio à recuperação 
económica, mediante a concessão de 
assistência financeira comunitária a 
projectos no domínio da energia para o 
período após 2010.
2. No contexto da elaboração de um novo 
programa, a Comissão terá em conta as 
condições políticas e económicas actuais e 
organizará consultas com todas as partes 
interessadas e com especialistas, devendo, 
no entanto, proceder previamente a uma 
avaliação de impacto, a fim de determinar 
as áreas mais urgentes para efeitos de 
investimento.
3. Paralelamente, a Comissão 
desenvolverá um sólido e importante 
mecanismo de financiamento do novo 
programa.

Or. en

Alteração 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Anexo – título

Texto da Comissão Alteração

Projectos elegíveis Lista aberta de projectos elegíveis

Or. en
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Alteração 148
András Gyürk

Proposta de regulamento
Anexo
Texto da Comissão

A. INTERCONEXÕES

1. Interconexões de gás

Projecto Localização dos projectos 
apoiados

Contribuiçã
o 
comunitária 
prevista
(milhões de 
euros)

Corredor Meridional de Gás

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Áustria, Hungria, Bulgária, 
Alemanha, Roménia
Itália, Grécia 

250

100
Interconexão do Báltico

Skanled Polónia, Dinamarca, Suécia 150
Rede de GNL

Terminal de gás natural liquefeito na costa polaca, 
no porto de Świnoujście 

Polónia 80

Europa Central e do Sudeste

Interconexão Eslováquia-Hungria
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Rede de transmissão de gás na Eslovénia entre a 
fronteira austríaca e Ljubljana (excepto o troço 
Rogatec-Kidričevo) 
Interconexão Bulgária-Grécia
(Haskovo-Komotini)
Interconexão de gás Roménia-Hungria
Desenvolvimento da capacidade de armazenagem 
de gás no nó de distribuição checo
Infra-estrutura e equipamento para permitir o fluxo 
de gás Este-Oeste no caso de rupturas do 
abastecimento a curto prazo

Eslováquia-Hungria

Eslovénia

Bulgária, Grécia

Roménia, Hungria
República Checa

Todos os Estados-Membros

25

40

20

30
25

20

Mediterrâneo
Reforço da rede de gás francesa no eixo África- França 150

                                               
1 Este apoio pode ser canalizado em paralelo com o apoio do Banco Europeu de Investimento.
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Espanha-França
Região do Mar do Norte
Gasoduto Alemanha-Bélgica-Reino Unido
Conexão França-Bélgica

Bélgica
França, Bélgica

35
100

TOTAL 1025

2. Interconexões de electricidade

Projecto Localização dos projectos 
apoiados

Contribuiçã
o 
comunitária 
prevista
(milhões de 
euros)

Interconexão do Báltico

Estlink-2
Interconexão Suécia-Países Bálticos e reforço da 
rede nos Países Bálticos

Estónia, Finlândia
Suécia, Letónia, Lituânia

100
175

Europa Central e do Sudeste

Halle/Saale – Schweinfurt Alemanha 50
Mediterrâneo

Reforço da interconexão Portugal-Espanha
Interconexão França-Espanha (Baixas - Sta Llogaia)
Novo cabo submarino de 380 kV AC entre a Sicília 
e a Itália continental (Sorgente – Rizziconi)

Portugal
França, Espanha
Itália

30
150
100

Região do Mar do Norte

Interconexão República da Irlanda-País de Gales Irlanda, Reino Unido 100
TOTAL 705

3. Projectos em pequenas ilhas
Iniciativas em pequenas ilhas isoladas Chipre, Malta 20

B. PROJECTOS DE ENERGIA EÓLICA OFFSHORE

Projecto Capacida
de

Localização dos 
projectos apoiados

Contribuição
comunitária 
prevista 
(milhões de 
euros)

1) Integração da energia eólica offshore na rede
Báltico I e II - Kriegers Flak I, II, III
Com base em projectos em 
desenvolvimento. Financiamento 

1.5 GW Dinamarca, Suécia, 
Alemanha, Polónia

150
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destinado a assegurar a cobertura de 
custos adicionais para assegurar uma 
solução conjunta de interconexão.
1.2. Rede do Mar do Norte
Desenvolvimento modular da rede 
offshore, demonstração de uma central 
eléctrica offshore virtual.

1 GW Reino Unido, Países 
Baixos, Alemanha, 
Irlanda, Dinamarca,

150

2) Novas turbinas, estruturas e componentes, optimização de capacidades de fabrico 
Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Com base em projectos actualmente em 
desenvolvimento. Nova geração de 
turbinas de 6-7 MW e estruturas 
inovadoras, situadas longe da costa (até 
100 km) em águas mais profundas (até 40 
m). 

0,5 GW Alemanha, Polónia 150

2.2 Parque eólico offshore de Aberdeen
(centro de ensaios europeu)
Com base num projecto actualmente em 
desenvolvimento. Ensaio de turbinas 
multi-MW. Desenvolvimento de 
estruturas e subestruturas inovadoras, 
incluindo a optimização de capacidades 
de fabrico de equipamento para a 
produção de energia eólica offshore. 
Pode prever-se um aumento de 100 MW.

0,25 GW Reino Unido 40

2.3 Thornton Bank
Com base num projecto actualmente em 
desenvolvimento. Extrair ensinamentos 
do projecto Downvind (co-financiado 
pelo 6.° PQ). Ampliação das turbinas das 
instalações Downvind (5 MW) em águas 
profundas (até 30 m) com baixo impacto 
visual (até 30 km).

90MW Bélgica 10

TOTAL 500

C. PROJECTOS DE CAPTURA E ARMAZENAGEM DO CARBONO
Designação/
localização

Contribuição 
comunitária 
prevista 
(milhões de 
euros)

Combu
stível

Capacidade Técnica 
de 
captura  

Conceito de 
armazenagem

Huerth Carvão 450 MW IGCC Aquífero salino
Jaenschwalde

Alemanha 250
Carvão 500 MW Processo 

Oxyfuel
Jazidas de 
petróleo/gás
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Eemshaven Carvão 1200 MW IGCC Jazidas de 
petróleo/gás

Roterdão Carvão 1080 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Roterdão

Países 
Baixos

250

Carvão  800 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Belchatow Polónia 250 Carvão 858 MW PC Aquífero salino
Compostella 
(Léon)

Espanha 
(com 
Portugal)

250 Carvão 500 MW Processo 
Oxyfuel

Aquífero salino

Kingsnorth Carvão 800 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Longannet Carvão 3390 MW PC Aquífero salino
Tilbury Carvão 1600 MW PC Jazidas de 

petróleo/gás
Hatfield 
(Yorkshire)

Reino 
Unido

250

Carvão 900 MW IGCC Jazidas de 
petróleo/gás

TOTAL 1 250

Alteração

A. INTERCONEXÕES

1. Interconexões de gás

Projecto Localização dos projectos 
apoiados

Contribuiçã
o 
comunitária 
prevista
(milhões de 
euros)

Corredor Meridional de Gás

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Áustria, Hungria, Bulgária, 
Alemanha, Roménia
Itália, Grécia

250

115
Interconexão do Báltico

Skanled Polónia, Dinamarca, Suécia 165
Rede de GNL

Terminal de gás natural liquefeito na costa polaca, 
no porto de Świnoujście 

Polónia 100

Europa Central e do Sudeste

Interconexão Eslováquia-Hungria Eslováquia-Hungria 40
                                               
1 Este apoio pode ser canalizado em paralelo com o apoio do Banco Europeu de Investimento.
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(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Rede de transmissão de gás na Eslovénia entre a 
fronteira austríaca e Ljubljana (excepto o troço 
Rogatec-Kidričevo) 
Interconexão Bulgária-Grécia
(Haskovo-Komotini)
Interconexão de gás Roménia-Hungria
Desenvolvimento da capacidade de armazenagem 
de gás no nó de distribuição checo
Infra-estrutura e equipamento para permitir a 
inversão do fluxo de gás Este-oeste no caso de 
rupturas do abastecimento a curto prazo

Interconexão Eslováquia-Polónia

Interconexão Hungria-Croácia

Interconexão Bulgária-Roménia

Eslovénia

Bulgária, Grécia

Roménia, Hungria
República Checa

Áustria, Bulgária, República 
Checa, Estónia, Finlândia, 
Grécia, Hungria, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, 
Polónia, Roménia, Eslováquia

Eslováquia, Polónia

Hungria

Bulgária, Roménia

50

50

40
40

100

30

30

20

Mediterrâneo
Reforço da rede de gás francesa no eixo África-
Espanha-França

França 200

GALSI (Gasoduto Argélia-Itália) Itália 100

Região do Mar do Norte
Gasoduto Alemanha-Bélgica-Reino Unido
Conexão França-Bélgica

Bélgica
França, Bélgica

35
200

TOTAL 1565

2. Interconexões de electricidade

Projecto Localização dos projectos 
apoiados

Contribuiçã
o 
comunitária 
prevista
(milhões de 
euros)

Interconexão do Báltico

Estlink-2
Interconexão Suécia-Países Bálticos e reforço da 
rede nos Países Bálticos

Estónia, Finlândia
Suécia, Letónia, Lituânia

100
175

Europa Central e do Sudeste

Halle/Saale – Schweinfurt Alemanha 50
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Mediterrâneo

Reforço da interconexão Portugal-Espanha
Interconexão França-Espanha (Baixas - Sta Llogaia)
Novo cabo submarino de 380 kV AC entre a Sicília 
e a Itália continental (Sorgente – Rizziconi)

Portugal
França, Espanha
Itália

30
150
100

Região do Mar do Norte

Interconexão República da Irlanda-País de Gales Irlanda, Reino Unido 100
Interconexão de electricidade Malta-Itália Malta/Itália 20
TOTAL 725

3. Projectos em pequenas ilhas
Iniciativas em pequenas ilha isoladas Chipre, Malta 10

B. PROJECTOS DE ENERGIA EÓLICA OFFSHORE

Projecto Capacida
de

Localização dos 
projectos apoiados

Contribuição
comunitária 
prevista 
(milhões de 
euros)

1) Integração da energia eólica offshore na rede
1.1. Báltico I e II - Kriegers Flak I, II, 
III
Com base em projectos em 
desenvolvimento. Financiamento 
destinado a assegurar a cobertura de 
custos adicionais para assegurar uma 
solução conjunta de interconexão.

1.5 GW Dinamarca, Suécia, 
Alemanha, Polónia

150

1.2. Rede do Mar do Norte
Desenvolvimento modular da rede 
offshore, demonstração de uma central 
eléctrica offshore virtual.

1 GW Reino Unido, Países 
Baixos, Alemanha, 
Irlanda, Dinamarca, 
Bélgica, França

150

2) Novas turbinas, estruturas e componentes, optimização de capacidades de fabrico 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard
1
Com base em projectos actualmente em 
desenvolvimento. Nova geração de 
turbinas de 6-7 MW e estruturas 
inovadoras, situadas longe da costa (até 
100 km) em águas mais profundas (até 
40 m). 

0,5 GW Alemanha, 
Dinamarca

150

2.2 Parque eólico offshore de Aberdeen
(centro de ensaios europeu)
Com base num projecto actualmente em 

0,25 GW Reino Unido 40
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desenvolvimento. Ensaio de turbinas 
multi-MW. Desenvolvimento de 
estruturas e subestruturas inovadoras, 
incluindo a optimização de capacidades 
de fabrico de equipamento para a 
produção de energia eólica offshore. 
Pode prever-se um aumento de 100 MW.

2.3 Thornton Bank
Com base num projecto actualmente em 
desenvolvimento. Extrair ensinamentos 
do projecto Downvind (co-financiado 
pelo 6.° PQ). Ampliação das turbinas das 
instalações Downvind (5 MW) em águas 
profundas (até 30 m) com baixo impacto 
visual (até 30 km).

90MW Bélgica 10

TOTAL 500

C. PROJECTOS DE CAPTURA E ARMAZENAGEM DO CARBONO
Designação/localização

do projecto
Contribuição 
comunitária 
prevista

(milhões de 
euros)

Combu
stível

Capacidade Técnica 
de 
captura 

Conceito de 
armazenagem

Huerth Carvão 450 MW IGCC Aquífero salino
Jaenschwalde

Alemanh
a

150
Carvão 500 MW Processo 

Oxyfuel
Jazidas de 
petróleo/gás

Eemshaven Carvão 1200 MW IGCC Jazidas de 
petróleo/gás

Roterdão Carvão 1080 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Roterdão

Países 
Baixos

150

Carvão 800 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Belchatow Polónia 150 Carvão 858 MW PC Aquífero salino
Compostella 
(Léon)

Espanha 
(com 
Portugal)

150 Carvão 500 MW Processo 
Oxyfuel

Aquífero salino

Kingsnorth Carvão 800 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Longannet Carvão 3390 MW PC Aquífero salino
Tilbury Carvão 1600 MW PC Jazidas de 

petróleo/gás
Hatfield 
(Yorkshire)

Reino 
Unido

150

Carvão 900 MW IGCC Jazidas de 
petróleo/gás

Torrevaldaglia Itália 100 Carvão 660 MW PC
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Projecto de captura de carbono industrial
Florange França 50 Transporte de CO2 de uma instalação industrial 

(aciaria) para armazenagem subterrânea (aquífero 
salino)

TOTAL 900

C-A (novo) PROJECTOS GEOTÉRMICOS

Projecto Localização dos projectos 
apoiados

Contribuição 
comunitária 
prevista
(milhões de 
euros)

Centrais eléctricas de baixa e alta temperatura na 
Europa Central e Oriental

Eslováquia, Hungria, Roménia, 
Eslovénia

50

TOTAL 50

Or. en

Justificação

O anexo original proposto pela Comissão Europeia não representava uma distribuição 
regional equilibrada do apoio financeiro aos investimentos na área da energia. Além disso, 
foi conferida uma maior ênfase aos investimentos na captura e armazenagem do carbono, 
comparativamente ao reforço das interconexões de gás. O anexo alterado propicia uma 
abordagem regional mais equilibrada, bem como mais fontes de energia geotérmica e 
interconexões de gás, que poderão constituir um meio importante para acometer quaisquer 
futuras crises do gás.

Alteração 149
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo – ponto A – ponto 1 – parte 6

Texto da Comissão

Mediterrâneo
Reforço da rede de gás francesa no eixo África-
Espanha-França

França 150

Alteração
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Mediterrâneo
Reforço do eixo África-
Espanha-França

França, Espanha 200

Or. en

Alteração 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Anexo – ponto C

Texto da Comissão

Designação/localização
do projecto

Contribuição 
comunitária 
prevista
(milhões de 
euros)

Combu
stível

Capacidade Técnica 
de 
captura  

Conceito de 
armazenagem

Huerth Carvão 450 MW IGCC Aquífero salino
Jaenschwalde

Alemanha 250
Carvão 500 MW Processo 

Oxyfuel
Jazidas de 
petróleo/gás

Eemshaven Carvão 1200 MW IGCC Jazidas de 
petróleo/gás

Roterdão Carvão 1080 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Roterdão

Países 
Baixos

250

Carvão 800 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Belchatow Polónia 250 Carvão 858 MW PC Aquífero salino
Compostella 
(Léon)

Espanha 
(com 
Portugal)

250 Carvão 500 MW Processo 
Oxyfuel

Aquífero salino

Kingsnorth Carvão 800 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Longannet Carvão 3390 MW PC Aquífero salino
Tilbury Carvão 1600 MW PC Jazidas de 

petróleo/gás
Hatfield 
(Yorkshire)

Reino 
Unido

250

Carvão 900 MW IGCC Jazidas de 
petróleo/gás

TOTAL 1 250

Alteração

Designação/localização Contribuição Combu Capacidade Técnica Conceito de 
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do projecto comunitária 
prevista 
(milhões de 
euros)

stível de 
captura 

armazenagem

Huerth Carvão 450 MW IGCC Aquífero salino
Jaenschwalde

Alemanha 150
Carvão 500 MW Processo 

Oxyfuel
Jazidas de 
petróleo/gás

Eemshaven Carvão 1200 MW IGCC Jazidas de 
petróleo/gás

Roterdão Carvão 1080 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Roterdão

Países 
Baixos

150

Carvão  800 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Belchatow Polónia 150 Carvão 858 MW PC Aquífero salino
Compostella 
(Léon)

Espanha 
(com 
Portugal)

150 Carvão 500 MW Processo 
Oxyfuel

Aquífero salino

Kingsnorth Carvão 800 MW PC Jazidas de 
petróleo/gás

Longannet Carvão 3390 MW PC Aquífero salino
Tilbury Carvão 1600 MW PC Jazidas de 

petróleo/gás
Hatfield 
(Yorkshire)

Reino 
Unido

150

Carvão 900 MW IGCC Jazidas de 
petróleo/gás

TOTAL 1 250

Or. en

Alteração 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Anexo – pontoC-A (novo)

Alteração

C-A. Cidades inteligentes no plano energético

Projecto Objectivo Contribuição 
comunitária prevista
(milhões de euros)

Fundos locais Criação ou reforço de 
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destinados à energia 
sustentável e ao 
clima

fundos locais destinados à 
energia renovável e ao 
clima, para encorajar 
acções locais de melhoria 
da eficiência energética nos 
serviços locais e optimizar 
os efeitos alavanca das 
verbas públicas, atraindo 
investimentos privados, bem 
como encorajar parcerias 
público-privadas 

200

Empréstimos 
directos a cidades da 
UE e bancos locais 
visando acções 
sustentáveis

Concessão directa de 
empréstimos a cidades 
europeias ou bancos locais 
visando acções municipais 
relacionadas com a 
eficiência energética e as 
energias renováveis, isto é, 
edifícios públicos, 
iluminação pública, 
transportes ou formação

Medida 
complementar a 
executar através de 
procedimentos já 
existentes e um 
acordo entre o BEI e 
os bancos locais

Agências locais nos 
domínios energético 
e climático e ou 
empresas dos 
sectores dos serviços 
e da energia

Co-financiamento da 
criação ou reforço de 
organismos locais 
especializados que possam 
prestar apoio técnico ou 
financeiro a projectos 
locais nos domínios das 
energias renováveis e da 
eficiência energética

150

Campanha de 
mercado dos 
edifícios inteligentes 
do ponto de vista 
energético

Estímulo de uma rápida 
adopção de medidas em 
matéria de eficiência 
energética e tecnologias das 
energias renováveis no 
sector imobiliário, visando 
a observância de níveis 
elevados de desempenho 
energético

150

TOTAL 500

Or. en
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Justificação

Com 80% dos cidadãos da UE e 70% das emissões de gases de estufa, as zonas urbanas 
desempenham um papel fundamental no combate às alterações climáticas. A atribuição de 
500 milhões de euros às cidades ao abrigo do plano de relançamento, como inicialmente 
proposto pela Comissão, foi suprimida da lista de medidas. Todavia, existe um enorme 
potencial de investimentos em energia sustentável a nível local susceptível de contribuir para 
o incentivo da economia da UE a curto prazo e para a sua reestruturação a mais longo 
prazo.

Alteração 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de regulamento
Anexo – ponto c-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo - C-A
Projectos no domínio da electricidade 
térmica solar ou projectos de energia 
solar 
A Comissão aditará um novo Anexo E 
com projectos no domínio da energia 
solar.
A Comissão lançará um convite à 
apresentação de propostas no domínio da 
energia solar e, mais precisamente, da 
electricidade térmica solar.

Or. en

Justificação

Um dos argumentos invocados pela Comissão para não incluir projectos no domínio da 
energia solar era a inexistência de projectos ou a ausência de propostas de projectos por 
parte da indústria. O Parlamento dispõe de elementos concludentes quanto à existência de 
projectos dessa natureza e à possibilidade de os incluir num novo Anexo E 'Projectos no 
domínio da Energia Solar'.
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