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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta relativa ao programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no 
domínio da energia para o relançamento da economia faz parte do Plano de relançamento da 
economia europeia que prevê uma dotação de 30.000 milhões de euros.

Esta proposta está relacionada com a proposta de regulamento destinada a promover o 
desenvolvimento rural e a banda larga nas zonas rurais. O montante total das dotações 
atribuídas é de 5.000 milhões de euros, dos quais 3.500 milhões para o sector da energia e 
1.500 milhões para o desenvolvimento rural. 

Como a Comissão diz na sua proposta, "já apresentou uma proposta de revisão do quadro 
financeiro plurianual de 2007-2013 a fim de disponibilizar fundos adicionais no âmbito da 
rubrica 1A, sem no entanto alterar os montantes totais estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira de 17 de Maio de 
2006 . À luz das primeiras discussões com a autoridade orçamental, a Comissão propõe 
agora a transferência dos recursos não necessários no âmbito da rubrica 2 referente a 2008 
para a rubrica 1A a fim de financiar os 3 500 milhões de euros propostos para projectos no 
domínio da energia (1 500 milhões de euros em 2009 e 2 000 milhões de euros em 2010).".

Milhões de euros

O relator de parecer nota que há mais 18 milhões de euros de despesas administrativas que 
não estão incluídos no montante de referência e gostaria que a Comissão clarificasses as 
despesas administrativas desta proposta. 

Apesar de o Conselho Europeu de Dezembro de 2008 se ter declarado favorável à iniciativa, o 
Conselho de Ministros ainda não chegou a acordo. A Comissão dos Orçamentos já afirmou 
em muitas ocasiões a necessidade de revisão do Quadro Financeiro Plurianual.  

Tipo de despesas
Secção

n.º 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Despesas operacionais

Dotações de autorização
(DA) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Dotações de pagamento
(DP) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Despesas administrativas incluídas no montante de referência

Assistência técnica e 
administrativa (DND) 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

MMOONNTTAANNTTEE TTOOTTAALL DDEE
RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA

Dotações de autorização a+c 1500 2000 3500

Dotações de pagamento b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Esta proposta de regulamento cria um programa para financiar projectos no domínio da 
energia que podem contribuir para o relançamento da economia, a segurança do 
aprovisionamento energético e a redução dos gases responsáveis pelo efeito de estufa.

A lista de projectos elegíveis propostos pela Comissão foi revista no Conselho para responder 
às necessidades dos Estados-Membros que solicitaram uma lista de projectos mais inclusiva.

O relator do parece apoia a proposta da Comissão. Apesar do grande esforço financeiro a 
cargo do orçamento da UE, o valor deste projecto para a economia e a recuperação económica 
é tal que tem de ser mantido custe o que custar.

Atendendo às alterações feitas ao anexo da proposta da Comissão que foram distribuídas na 
reunião da Comissão dos Orçamentos de 19 de Fevereiro de 2009, o relator do parecer não 
pode pronunciar-se sobre o montante exacto da dotação necessária para financiar o programa.

Quanto à origem das dotações destinadas a projectos no sector da energia nos anos 2009-
2010, o relator do parecer não sabe como conciliar esta fonte com o eventual risco de os 
preços agrícolas virem a sofrer no futuro uma queda brusca (por exemplo, os preços do leite) 
o que exigirá uma ajuda imediata ao sector rural.

Na altura em que elaborou este texto, o relator de parecer ainda não tinha conhecimento da 
existência de qualquer acordo concreto no Conselho, nomeadamente sobre o montante final a 
consagrar ao programa. Nesta fase, sabe-se que a decisão está agora nas mãos do Conselho
Europeu de 19-20 de Março de 2009.

De qualquer modo, podem ser já apresentadas algumas alterações à proposta da Comissão, 
sem esquecer que o objecto da negociação pode evoluir nos próximos dias.

As alterações propostas dizem respeito à compatibilidade do montante de referência com o 
QFP. O relator do parecer entende, como a Comissão, que é necessário rever o QFP para 
encontrar dotações susceptíveis de custear os 3.500 milhões de euros a consagrar aos 
projectos no sector da energia.

O relator insiste também na necessidade de não privar o título 2 de toda a margem possível 
pois a situação nos mercados agrícolas é muito instável. Nenhuma política da UE deve ser 
prejudicada pelo lançamento dos projectos no sector da energia; as políticas da União 
Europeia devem, sim, ser adequadamente financiadas.

Além disso, o relator do parecer insiste no facto de as negociações no Conselho terem de 
culminar na apresentação de uma proposta de financiamento clara, global e detalhada e de 
informação sobre o seu eventual impacto no orçamento anual. Apresenta, por isso, uma 
alteração para recordar a necessidade de ter em conta o ponto 38 do AII de 17 de Maio de 
2006 no que diz respeito ao processo orçamental.

Outra alteração apresentada pelo relator do parecer diz respeito à obrigação de a Comissão
informar o Parlamento sobre a avaliação que fará no início de cada exercício e que se destina 
a justificar a reconstituição de dotações que tinham sido anuladas para serem afectadas ao 
programa.
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Finalmente, o relator apresenta uma alteração em que pede à Comissão que informe o 
Parlamento sobre os sistemas de controlo, gestão e monitorização estabelecidos pelos 
Estados-Membros e comunicados unicamente à Comissão.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-A. Considera que o montante de 
referência indicado na proposta
legislativa só pode ser compatível com o 
Quando Financeiro Plurianual se este for 
revisto;

Or. en

Alteração 2

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-B. Reitera a sua disponibilidade para 
negociar com o Conselho para encontrar
uma solução para o montante de 
referência; recorda que deve ser evitada 
qualquer reafectação que possa ter um 
impacto negativo sobre outras políticas da 
União Europeia ao diminuir as dotações 
que lhes foram atribuídas;

Or. en
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Alteração 3

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-C. Lembra que o montante anual será 
aprovado no âmbito do processo 
orçamental anual, em conformidade com 
o ponto 38 do Acordo Interinstitucional 
de 17 de Maio de 2006;

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As dotações de autorização 
correspondentes ao montante das 
autorizações anuladas na sequência da 
não-execução total ou parcial dos projectos 
a que tinham sido afectadas podem, a título 
excepcional e em casos devidamente 
fundamentados, ser reconstituídas em 2010 
e 2011 quando tal reconstituição for 
essencial para a realização dos objectivos 
do EEPR.

2. As dotações de autorização 
correspondentes ao montante das 
autorizações anuladas na sequência da 
não-execução total ou parcial dos projectos 
a que tinham sido afectadas podem, a título 
excepcional e em casos devidamente 
fundamentados, ser reconstituídas no ano 
seguinte – em 2010 e 2011, 
respectivamente – quando tal 
reconstituição for essencial para a 
realização dos objectivos do EEPR.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, a 3. Para efeitos do disposto no n.º 2, a 
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Comissão examinará, no início de cada 
exercício orçamental, as anulações de 
autorizações ocorridas durante o exercício 
precedente e decidirá, em função das 
necessidades, se há que proceder à 
reconstituição das dotações 
correspondentes. Com base nessa 
avaliação, a Comissão pode apresentar as 
propostas adequadas à autoridade 
orçamental, até 15 de Fevereiro de cada 
exercício, indicando para cada rubrica 
orçamental os motivos para a 
reconstituição das referidas dotações.

Comissão examinará, no início de cada 
exercício orçamental, as anulações de 
autorizações ocorridas durante o exercício 
precedente e decidirá, em função das 
necessidades, se há que proceder à 
reconstituição das dotações 
correspondentes. Com base nessa 
avaliação, que será apresentada à 
autoridade orçamental, a Comissão pode 
apresentar as propostas adequadas à 
autoridade orçamental, até 15 de Fevereiro 
de cada exercício, indicando para cada 
rubrica orçamental os motivos para a 
reconstituição das referidas dotações.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão informará o Parlamento 
Europeu sobre o sistema de controlo,
gestão e monitorização estabelecido pelos 
Estados-Membros.

Or. en


