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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Plano de recuperação
O Plano de Relançamento da Economia Europeia (PEER) foi acordado pelo Conselho 
Europeu em Março de 2009. Em Abril de 2009, o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão definiram as suas modalidades de financiamento, que consistem em duas partes, a 
saber, projectos em matéria energética e a Internet de banda larga nas zonas rurais. 

O financiamento previsto na Declaração de 2 de Abril de 2009 das três instituições prevê a 
seguinte repartição:

Milhões de euros

PEER - Tipo de projecto Ano 2009 Ano 2010 Total
Energia 2000 milhões 1980 milhões 3980 milhões
Internet de banda larga 600 milhões 420 milhões 1020 milhões

TOTAL 2600 milhões 2400 milhões

Embora o financiamento para 2009 tenha sido organizado nomeadamente através da 
reafectação dos recursos da Rubrica 2 para a Rubrica 1a, o acordo relativo ao financiamento 
em 2010 foi alcançado em conciliação a 18 Novembro de 2009. Grande parte das dotações 
para autorizações pôde ser disponibilizada graças à revisão do QFP para 2009 e 2010.
O montante de 1 980 milhões de euros relativos ao financiamento de projectos no domínio da 
energia em 2010 foi obtido acrescentando 1 776 milhões (aumento dos limites da Rubrica 1a), 
120 milhões de euros através da mobilização do instrumento de flexibilidade e 81 milhões de 
euros através da reafectação no interior da Rubrica 1a. Em 2009 foi criado, para o efeito, uma 
rubrica específica, o número 06 04 14 - Projectos no domínio da energia para o relançamento 
da economia.

Projectos no domínio da energia - base jurídica 
Regulamento (CE) n.º 663/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
2009, que estabelece um programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos 
no domínio da energia para o relançamento da economia1. 
O regulamento cria um instrumento financeiro intitulado "Programa Energético Europeu para 
o Relançamento (EEPR)" destinado a desenvolver, na Comunidade, projectos no domínio 
energético, que contribuirão, através de estímulos financeiros, para o relançamento 
económico, a segurança do aprovisionamento energético e a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. Para alcançar estes objectivos foram criados três subprogramas: Infra-
estruturas de gás e electricidade, energia eólica offshore e captura e armazenamento de 
carbono. O regulamento identifica os projectos a financiar ao abrigo de cada subprograma e 
estabelece os critérios aplicáveis à identificação e aplicação das acções necessárias à execução 
desses projectos. Para o efeito, foram criadas rubricas orçamentais específicas no orçamento 
da União: 06 04 14 01, 06 04 14 02 e 06 04 14 03.

                                               
1 JO L 200 de 31.7.2009.
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A Comissão salientou, na sua Declaração anexa ao Regulamento, que a eficiência energética e 
as fontes renováveis de energia constituem prioridades fundamentais para a política da UE em 
matéria energética, quer por razões que se prendem com a protecção do ambiente, quer com a 
segurança do aprovisionamento, o que está em consonância com os pedidos formulados pelo 
Parlamento Europeu. 
(10) Se, aquando da apresentação em 2010 do relatório sobre a execução do regulamento ao 
abrigo do artigo 28.º, a Comissão concluir que não será possível autorizar, até ao final de 
2010, uma parte dos fundos previstos para os projectos enumerados no Anexo ao 
regulamento, proporá, se adequado e de uma forma geograficamente equilibrada, uma 
alteração ao regulamento que permita o financiamento de projectos no domínio da eficiência 
energética e das fontes de energia renováveis, para além das iniciativas já referidas, 
incluindo critérios de elegibilidade similares aos aplicáveis a projectos enumerados no 
Anexo ao presente regulamento.
Projectos no domínio da energia - proposta de revisão do regulamento
Em conformidade com a sua Declaração, a Comissão adoptou, em 31 de Maio de 2010, uma 
proposta de regulamento que altera o Regulamento (CE) n.º 663/2009 que estabelece um 
programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no domínio da energia 
para o relançamento da economia. 

Esta proposta foi apresentada com base no relatório, de 27 de Abril de 2010, sobre a execução 
do PEER, no qual se considera que um montante que ronda os 114 milhões de euros não será 
autorizado ao abrigo do Regulamento PEER. O montante exacto das dotações não autorizadas 
será conhecido até ao final de 2010.
A Comissão propõe que as dotações não autorizadas sejam utilizadas para a criação de um 
instrumento financeiro específico destinado a apoiar a eficiência energética e iniciativas 
em matéria de energias renováveis no âmbito da Iniciativa de Financiamento da Energia 
Sustentável. O instrumento financeiro deverá apoiar o desenvolvimento de projectos 
rentáveis em matéria de eficiência energética e de energias renováveis e facilitar o 
financiamento de investimentos nestes domínios, nomeadamente nas zonas urbanas. A fim de 
promover um grande número de investimentos descentralizados, os beneficiários serão as 
autoridades públicas ao nível municipal, local e regional. O instrumento deverá ser gerido 
por um ou vários intermediários financeiros, como por exemplo Instituições Financeiras 
Internacionais (IFI), que deverão ser seleccionados com base na sua capacidade comprovada 
de utilizarem as dotações da forma mais eficiente e eficaz e com o máximo efeito de alavanca 
entre os fundos da UE e os investimentos totais, a fim de gerar investimentos significativos na 
UE.

Observações finais do relator
1. O relator congratula-se com a proposta da Comissão de utilizar as dotações não utilizadas 
do PEER para um novo instrumento de apoio da eficiência energética e de projectos no 
domínio das energias renováveis. Por outro lado, o relator apoia vivamente, para o efeito, a 
criação de um instrumento financeiro específico. Por conseguinte, apela a que as instituições 
implicadas na adopção da base jurídica cheguem rapidamente a um acordo.
2. O relator recorda que o financiamento do Plano de Relançamento da Economia Europeia 
constituiu uma das prioridades do Parlamento Europeu durante o processo orçamental de 
2009 e que o acordo final com o Conselho só foi alcançado após difíceis negociações no 
âmbito da conciliação de Novembro de 2008.



AD\824769PT.doc 5/11 PE445.700v02-00

PT

3. O relator salienta que a actual proposta da Comissão está plenamente em sintonia com o 
pedido inicial do Parlamento Europeu de se incluir, no PEER, projectos no domínio da 
eficiência energética e das energias renováveis, pelo que se congratula com a iniciativa da 
Comissão de dar seguimento a esta prioridade.
4. No entanto, lamenta o atraso registado na implementação do PEER quando este visa apoiar 
e fomentar a recuperação económica da UE. Por conseguinte, apresentou uma alteração em 
que insta a Comissão a tomar, de imediato, as medidas orçamentais necessárias a fim de 
disponibilizar, o quanto antes, as dotações não utilizadas. Assim, considera que se deve criar, 
antes de finais de 2010, uma rubrica orçamental específica para o novo instrumento de 
financiamento destinado a apoiar projectos no domínio da eficiência energética.
5. O relator solicita à Comissão que informe a Autoridade Orçamental, de forma transparente, 
sobre a implementação do Instrumento Financeiro e as suas modalidades de funcionamento, 
bem como sobre a selecção dos intermediários financeiros. Por outro lado, solicita à 
Comissão que transmita a ambos os ramos da Autoridade Orçamental os relatórios de 
aplicação, que deverão incluir, nomeadamente, dados sobre os beneficiários do instrumento, 
os projectos objecto de apoio e o efeito de alavanca do instrumento para a concretização dos 
projectos.
6. O relator salienta que, no contexto das actuais restrições orçamentais e no devido respeito 
do princípio da boa gestão financeira, se deve aprofundar o desenvolvimento, no âmbito do 
orçamento da UE, das sinergias entre os instrumentos existentes de apoio à eficiência 
energética e às energias renováveis, bem como de combate às alterações climáticas.

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No espírito da Estratégia Europa 2020 
para o Crescimento Sustentável e o 
Emprego, o desenvolvimento de outras de 
fontes de energia renováveis e a promoção 
da eficiência energética contribuiriam para 
um crescimento mais «verde», para 
construir uma economia competitiva e 
sustentável e para combater as alterações 
climáticas. Ao apoiar estas políticas, a 
Europa criará novos empregos e 
oportunidades num mercado «verde», 
favorecendo assim o desenvolvimento de 
uma economia competitiva, segura e 

(3) No espírito da Estratégia Europa 2020 
para o Crescimento Sustentável e o 
Emprego e em sintonia com o Pacote da 
UE sobre as alterações climáticas e a 
energia e o seu Plano de Acção para a 
Eficiência Energética, o desenvolvimento 
de outras de fontes de energia renováveis e 
a promoção da eficiência energética 
contribuiriam para um crescimento mais
«verde», para construir uma economia 
competitiva e sustentável e para combater 
as alterações climáticas. Ao apoiar estas 
políticas, a Europa criará novos empregos e 
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sustentável. oportunidades num mercado «verde», 
favorecendo assim o desenvolvimento de 
uma economia competitiva, segura e 
sustentável.

Justificação

O Pacote sobre as alterações climáticas e a energia foi adoptado pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho em Dezembro de 2008, tendo sido integrado na legislação em Junho de 2009. 
O pacote reflecte a abordagem integrada da política em matéria climática e energética com 
que se pretende combater as alterações climáticas e aumentar a segurança energética da UE, 
reforçando, ao mesmo tempo, a sua competitividade.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) 5. Por conseguinte, deveria ser criado 
um instrumento financeiro especificamente 
destinado a promover a eficiência 
energética e iniciativas em matéria de 
energias renováveis no âmbito da Iniciativa 
de Financiamento da Energia Sustentável, 
para utilizar as dotações não autorizadas ao 
abrigo do Capítulo II do Regulamento (CE) 
n.º 663/2009. Este instrumento financeiro 
deverá apoiar o desenvolvimento de 
projectos rentáveis de eficiência energética 
e de energias renováveis e facilita o 
financiamento de programas de 
investimento nestes domínios pelas 
autoridades públicas locais e regionais, em 
especial nas zonas urbanas.

(5) Por conseguinte, deveria ser criado, até 
finais de 2010, um instrumento financeiro 
especificamente destinado a promover a 
eficiência energética e iniciativas em 
matéria de energias renováveis no âmbito 
da Iniciativa de Financiamento da Energia 
Sustentável, para utilizar as dotações não 
autorizadas ao abrigo do Capítulo II do 
Regulamento (CE) n.º 663/2009. A fim de 
inscrever estas dotações no orçamento da 
UE, deverá ser criada, para o efeito, uma 
rubrica orçamental específica. Este 
instrumento financeiro deverá apoiar o 
desenvolvimento de projectos rentáveis de 
eficiência energética e de energias 
renováveis e facilita o financiamento de 
programas de investimento nestes 
domínios pelas autoridades públicas locais 
e regionais, em especial nas zonas urbanas.

Justificação

O novo instrumento financeiro de apoio a projectos no domínio da eficiência energética e das 
energias renováveis deve ser estabelecido o mais rapidamente possível, a fim de assegurar a 
sua operacionalidade até finais de 2010. Por outro lado, o instrumento deve ser apresentado 
de forma transparente no orçamento da UE, pelo que se recomenda a criação de uma nova 
rubrica orçamental específica.
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Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para maximizar o impacto do 
financiamento da UE a curto prazo, o 
instrumento deveria ser gerido por um ou 
por vários intermediários financeiros, como 
as Instituições Financeiras Internacionais 
(IFI). A selecção deveria processar-se com 
base na capacidade demonstrada dos 
intermediários financeiros de utilizarem as 
dotações da maneira mais eficiente e eficaz 
e com o máximo efeito de alavanca entre 
os investimentos totais e os fundos da UE, 
para aumentar significativamente os 
investimentos na UE.

(6) Para maximizar o impacto do 
financiamento da UE a curto prazo, o 
instrumento deveria ser gerido por um ou 
por vários intermediários financeiros, como 
as Instituições Financeiras Internacionais 
(IFI). A selecção deveria processar-se com 
base na capacidade demonstrada dos 
intermediários financeiros de utilizarem as 
dotações da maneira mais eficiente e eficaz 
e com o máximo efeito de alavanca entre 
os investimentos totais e os fundos da UE, 
para aumentar significativamente os 
investimentos na UE. Contudo, em tempos 
de crise financeira e económica, cujo
impacto sobre as finanças das autoridades 
regionais e locais é particularmente 
negativo, importa assegurar que a 
complicada situação orçamental dos 
beneficiários do instrumento não os 
impeça de acederem aos fundos;

Justificação

Em conformidade com o n.º 2 da Parte III do Anexo II da proposta da Comissão, importa 
destacar o facto de que a complicada situação orçamental das autoridades locais ou 
regionais não deve dificultar o seu acesso ao instrumento financeiro, em sintonia com o seu 
objectivo de responder à crise económica e às necessidades prementes da União Europeia em 
matéria energética, conforme previsto no considerando 10 da proposta da Comissão.
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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento permite a 
criação de instrumentos financeiros 
destinados a apoiar iniciativas em matéria 
de eficiência energética e de energias 
renováveis.

4. O presente regulamento permite a 
criação de instrumentos financeiros 
destinados a apoiar iniciativas em matéria 
de eficiência energética e de energias 
renováveis de natureza local ou regional.
Os novos instrumentos financeiros devem
ser criados até finais de 2010.

Justificação

O relator considera que importa salientar que os instrumentos financeiros devem visar o 
nível local e regional. Assim, o relator exorta a Comissão a adoptar as medidas legislativas e 
orçamentais necessárias para assegurar a operacionalidade do instrumento antes de finais 
de 2010.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, 
as dotações que não possam estar sujeitas a 
compromissos jurídicos individuais ao 
abrigo de Capítulo II, num montante de 
114 milhões de euros, e, eventualmente, 
outras dotações que fiquem disponíveis em 
consequência da não execução total ou 
parcial dos projectos nos termos do 
Capítulo II, serão afectadas a um 
instrumento financeiro no âmbito da 
Iniciativa de Financiamento da Energia 
Sustentável.

1. Em conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, 
as dotações que não possam estar sujeitas a 
compromissos jurídicos individuais ao 
abrigo de Capítulo II, num montante de 
114 milhões de euros, e, eventualmente, 
outras dotações que fiquem disponíveis em 
consequência da não execução total ou 
parcial dos projectos nos termos do 
Capítulo II, serão afectadas a um 
instrumento financeiro no âmbito da 
Iniciativa de Financiamento da Energia 
Sustentável. Além disso, deverá SER 
afectado ao instrumento um montante de 
15 milhões de euros do Programa de 
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acção da UE para combater as alterações 
climáticas (rubrica orçamental 
07 03 23 do orçamento de 2010). Este 
montante deve ser integrado recorrendo a 
todas as disposições do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, 
nomeadamente ao seu ponto 23, a fim de 
modificar em conformidade os limites 
máximos das rubricas 1a e 2. Por 
conseguinte, a Comissão deve avançar 
com as propostas necessárias à adaptação 
dos limites e à criação de uma nova 
rubrica orçamental específica para o 
instrumento no orçamento de 2010.

Justificação

O relator corrobora a opinião do relator da Comissão ITRE de que se devem aproveitar os 
recursos financeiros já disponíveis e, por conseguinte, transferir as dotações da rubrica 
orçamental 07 03 23 para o novo instrumento. Para transferir 15 milhões de euros desta 
rubrica orçamental para o instrumento financeiro, é necessário acrescentá-los ao conteúdo 
do orçamento rectificativo, nomeadamente através da criação do instrumento financeiro. 

Este ponto poderia ser tratado num dos próximos trílogos sobre o orçamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No contexto da revisão orçamental, 
deve procurar-se, de forma sustentável e 
plurianual, um acompanhamento e uma 
solução para rubrica 1a e proceder à 
necessária revisão do Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP), recorrendo a todas as 
disposições do Acordo Interinstitucional 
de 17 de Maio de 2006, nomeadamente 
aos seus pontos 21-23.  
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Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve apresentar, numa 
base regular, a ambos os ramos da 
autoridade orçamental, relatórios sobre o 
funcionamento do instrumento financeiro 
previsto no n.º 1. Estes relatórios devem 
incluir, nomeadamente, dados sobre os 
beneficiários do instrumento, os projectos 
apoiados pelo mesmo, uma indicação das 
dotações, informações rigorosas sobre os 
custos financeiros dos projectos, bem 
como o efeito de alavanca do instrumento 
a fim de garantir a concretização dos 
projectos.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte III – parágrafo 3 – alínea vi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vi-A) a relação custo/eficácia dos 
projectos;

Justificação

O relator concorda que o potencial de inovação deve ser sempre um ponto a ter em atenção, 
pelo que deve ser colocado no topo da lista aquando da selecção dos projectos. Por outro 
lado, o relator atribui ainda uma grande importância ao objectivo dos projectos a longo 
prazo, o que não deve apenas assentar num elevado nível de eficiência energética, mas 
também num nível razoável de custo/eficácia em relação a um impacto célere, mensurável e 
significativo sobre a recuperação económica da UE, ao aumento da segurança energética e à 
redução das emissões de gases com efeito de estufa, conforme previsto no n.º 1 da Parte III 
do Anexo II da proposta da Comissão de 31 de Maio de 2010.
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