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Alteração 8
Lambert van Nistelrooij

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 
sustentável. 

(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 
sustentável. Neste contexto, é essencial a 
cooperação entre os diversos níveis de 
governo («governança multiníveis»).

Or. nl

Alteração 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A concessão de mais incentivos 
financeiros é um elemento fundamental 
para eliminar os obstáculos constituídos 
pelo nível elevado dos custos iniciais e 
contribui para progressos em matéria de 
energia sustentável. O apoio a 
investimentos em energias sustentáveis 
pode ser muito eficaz e benéfico se for 
concentrado ao nível local.

(4) A concessão de mais incentivos 
financeiros é um elemento fundamental 
para eliminar os obstáculos constituídos 
pelo nível elevado dos custos iniciais e 
contribui para progressos em matéria de 
energia sustentável. O apoio a 
investimentos em energias sustentáveis 
pode ser muito eficaz e benéfico se for 
concentrado ao nível local. As medidas que 
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visam a eficiência energética deveriam ser 
orientadas para uma participação 
concreta, tanto dos utilizadores como dos 
operadores, através de políticas públicas, 
a fim de incentivar a criação de um 
mercado europeu da eficiência energética, 
oferecendo assim oportunidades para o 
crescimento e desenvolvimento 
competitivos do sistema.

Or. en

Justificação

As políticas públicas não devem limitar-se a promover projectos de eficiência energética, mas 
também visar a criação de um mercado europeu nesse sector. A conveniência de investir na 
eficiência energética e a execução concreta de tais iniciativas devem apoiar-se sobretudo em 
oportunidades empresariais concretas.

Alteração 10
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A concessão de mais incentivos 
financeiros é um elemento fundamental 
para eliminar os obstáculos constituídos 
pelo nível elevado dos custos iniciais e 
contribui para progressos em matéria de 
energia sustentável. O apoio a 
investimentos em energias sustentáveis 
pode ser muito eficaz e benéfico se for 
concentrado ao nível local.

(4) A concessão de mais incentivos 
financeiros é um elemento fundamental 
para eliminar os obstáculos constituídos 
pelo nível elevado dos custos iniciais e 
contribui para progressos em matéria de 
energia sustentável. O apoio a 
investimentos em energias sustentáveis 
pode ser muito eficaz e benéfico se for 
concentrado ao nível local. Neste contexto, 
devem ser utilizados com eficácia os 
demais recursos financeiros disponíveis 
nos Estados-Membros.

Or. nl
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Alteração 11
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(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.° 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 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.° 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, bem como nas 
regiões montanhosas e insulares com um 
elevado potencial de energias renováveis.

Or. el

Alteração 12
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(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.° 663/2009. Este instrumento financeiro 

(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.° 663/2009. Este instrumento financeiro 
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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.

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, mas não exclusivamente, nas 
zonas urbanas.

Or. ro

Justificação

É importante que os instrumentos financeiros de apoio à eficiência energética e às energias 
renováveis no âmbito da Iniciativa de Financiamento da Energia Sustentável se destinem, 
não apenas aos programas em zonas urbanas, mas também a outros tipos de programas.

Alteração 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Num período de restrição 
orçamental, a complementaridade dos 
instrumentos financeiros da UE assume 
particular importância. O instrumento 
deve garantir a complementaridade eficaz 
dos instrumentos existentes 
desenvolvendo-os, em especial o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), alterado pelo Regulamento 
(UE) n.º 397/2009, de modo que o 
financiamento disponível a título do 
FEDER para a eficiência energética e as 
fontes renováveis no sector da habitação 
seja aumentado para 8 000 milhões de 
euros no período 2007-2013.

Or. en

Justificação

As políticas públicas não devem limitar-se a promover projectos de eficiência energética, mas 
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também visar a criação de um mercado europeu nesse sector. A conveniência de investir na 
eficiência energética e a execução concreta de tais iniciativas devem apoiar-se sobretudo em 
oportunidades empresariais concretas. Entendemos que é preferível mencionar o texto do 
Regulamento (CE) nº 397/2009, em vez do Regulamento (CE) nº 437/2010, por ser mais 
adequado e mais genérico, ao passo que o segundo trata apenas das comunidades 
marginalizadas.

Alteração 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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, como um 
primeiro passo, aplicado por uma ou por 
várias Instituições Financeiras 
Internacionais (IFI). A selecção deveria 
processar-se com base na capacidade 
demonstrada das IFI de utilizarem as 
dotações da maneira mais eficiente e 
eficaz, com o objectivo de maximizar a 
participação de outros investidores 
públicos e privados e de conseguir o 
máximo efeito de alavanca entre os 
investimentos totais e os fundos da UE, 
para aumentar significativamente os 
investimentos na UE.

Or. en

Justificação

As IFI são os actores mais aptos para utilizar este instrumento financeiro, sobretudo no 
período de lançamento; o BEI é a única IFI que abrange todos os Estados-Membros da UE a 
27, o único banco que não visa o lucro (o que oferece muito mais garantias) e a única 
instância vinculada pelo Tratado a apoiar as políticas da UE (artigo 308.º). Dado que o 
objectivo é o de criar um fundo, a participação de outros investidores públicos e privados 
potenciaria ainda mais o financiamento da UE.
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Alteração 15
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.° 663/2009, o instrumento deve 
limitar-se ao financiamento de medidas que 
tenham um impacto rápido, mensurável e 
substancial na recuperação económica na 
UE, no reforço da segurança energética e 
na redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. Os critérios previstos no 
Regulamento (CE) n.° 663/2009 devem ser 
plenamente aplicáveis à selecção e à 
elegibilidade das medidas financiadas ao 
abrigo deste instrumento. O equilíbrio 
geográfico entre os projectos também 
deveria ser considerado um elemento 
essencial.

(7) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.° 663/2009, o instrumento deve 
limitar-se ao financiamento de medidas que 
tenham um impacto rápido, mensurável e 
substancial na recuperação económica na 
UE, no reforço da segurança energética e 
na redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. Essas medidas devem 
contribuir para o desenvolvimento de uma
economia concorrencial, interligada e 
compatível com o ambiente, bem como 
para a protecção do emprego, em 
conformidade com os objectivos da 
estratégia Europa 2020.
Os critérios previstos no Regulamento 
(CE) n.° 663/2009 devem ser plenamente 
aplicáveis à selecção e à elegibilidade das 
medidas financiadas ao abrigo deste 
instrumento. O equilíbrio geográfico entre 
os projectos também deveria ser 
considerado um elemento essencial.

Or. el

Alteração 16
Fiona Hall

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.° 663/2009, o instrumento deve 
limitar-se ao financiamento de medidas que 
tenham um impacto rápido, mensurável e 
substancial na recuperação económica na 
UE, no reforço da segurança energética e 

(7) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.° 663/2009, o instrumento deve 
limitar-se ao financiamento de medidas que 
tenham um impacto rápido, mensurável e 
substancial na recuperação económica na 
UE, no reforço da segurança energética e 
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na redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. Os critérios previstos no 
Regulamento (CE) n.° 663/2009 devem ser 
plenamente aplicáveis à selecção e à 
elegibilidade das medidas financiadas ao 
abrigo deste instrumento. O equilíbrio 
geográfico entre os projectos também 
deveria ser considerado um elemento 
essencial.

na redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. Os critérios previstos no 
Regulamento (CE) n.° 663/2009 devem ser 
plenamente aplicáveis à selecção e à 
elegibilidade das medidas financiadas ao 
abrigo deste instrumento.

Or. en

Alteração 17
Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Devido à necessidade urgente de dar 
resposta às situações de crise económica e 
de satisfazer as necessidades energéticas
prementes da União, as despesas deveriam 
ser elegíveis a partir de 13 de Julho de 
2009, na medida em que muitos 
requerentes solicitaram a elegibilidade das 
despesas na data de entrega do pedido de 
subvenção, em conformidade com o 
disposto no artigo 112.° do Regulamento 
(CE, Euratom) n.° 1605/2002 que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
Orçamento Geral das Comunidades 
Europeias.

(9) Devido à necessidade urgente de dar 
resposta às situações de crise económica, 
social e climática e de satisfazer as 
necessidades prementes da União em 
termos de garantia do aprovisionamento 
no domínio da energia, as despesas 
deveriam ser elegíveis a partir de 13 de 
Julho de 2009, na medida em que muitos 
requerentes solicitaram a elegibilidade das 
despesas na data de entrega do pedido de 
subvenção, em conformidade com o 
disposto no artigo 112.° do Regulamento 
(CE, Euratom) n.° 1605/2002 que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
Orçamento Geral das Comunidades 
Europeias.

Or. en

Justificação

Ao formular o mandato da comissão temporária CRIS, bem como em recentes textos e 
resoluções legislativos, o Parlamento Europeu deixou clara a sua posição no sentido de que 
a recente crise não foi apenas económica, mas coincidente com uma crise social e climática. 
Dado que o texto proposto e o respectivo instrumento podem tratar com igual eficácia os 
aspectos económico, social e climático da crise, todos esses elementos devem ser 
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mencionados. Deve ser salientado o aspecto da segurança do aprovisionamento.

Alteração 18
Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Perante a necessidade urgente de 
reagir à crise económica e de satisfazer as 
necessidades energéticas prementes da 
União Europeia, o presente regulamento 
deve entrar em vigor imediatamente após a 
sua publicação,

(10) Perante a necessidade urgente de 
reagir às crises económica, social e 
climática e de satisfazer as necessidades 
prementes da União Europeia em termos 
de garantia do aprovisionamento no 
domínio da energia, o presente 
regulamento deve entrar em vigor 
imediatamente após a sua publicação,

Or. en

Justificação

Ao formular o mandato da comissão temporária CRIS, bem como em recentes textos e 
resoluções legislativos, o Parlamento Europeu deixou clara a sua posição no sentido de que 
a recente crise não foi apenas económica, mas coincidente com uma crise social e climática. 
Dado que o texto proposto e o respectivo instrumento podem tratar com igual eficácia os 
aspectos económico, social e climático da crise, todos esses elementos devem ser 
mencionados. Deve ser salientado o aspecto da segurança do aprovisionamento.

Alteração 19
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Este instrumento financeiro no 
âmbito da Iniciativa de Financiamento da 
Energia Sustentável, criado para 
reafectar os fundos não utilizados do 
Capítulo II do Regulamento (CE) nº 
663/2009, deve servir como referência 
para futuras propostas legislativas, em 
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termos de destino final de fundos da UE 
não atribuídos.

Or. en

Alteração 20
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) O novo quadro financeiro 
plurianual e os futuros programas de 
investigação e desenvolvimento devem 
incluir categorias novas e alargadas de 
despesas e financiamento de assistência 
técnica, em combinação com regimes de 
incentivos financeiros inovadores (tais 
como garantias, créditos a taxas de juro 
favoráveis, instrumentos combinados e 
financiamento de projectos), a fim de 
apoiar o desenvolvimento e a realização 
de um elevado número de projectos com 
elevado potencial de inovação no domínio 
da energia sustentável. 

Or. en

Alteração 21
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

"2. «Os compromissos jurídicos 
individuais nos termos do disposto no 
Capítulo II, que dão execução às 
autorizações orçamentais efectuadas em 

"2. «Os compromissos jurídicos 
individuais nos termos do disposto no 
Capítulo II, que dão execução às 
autorizações orçamentais efectuadas em 
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2009 e 2010, devem ser assumidos até 31 
de Dezembro de 2010. Os compromissos 
jurídicos individuais em conformidade 
com o artigo 22.° devem ser assumidos até 
31 de Março de 2011.»

2009 e 2010, devem ser assumidos até 31 
de Dezembro de 2010».

Or. en

Alteração 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

"2. «Os compromissos jurídicos 
individuais nos termos do disposto no 
Capítulo II, que dão execução às 
autorizações orçamentais efectuadas em 
2009 e 2010, devem ser assumidos 
até 31 de Dezembro de 2010. Os 
compromissos jurídicos individuais em 
conformidade com o artigo 22.° devem ser 
assumidos até 31 de Março de 2011.»

"2. «Os compromissos jurídicos 
individuais nos termos do disposto no 
Capítulo II, que dão execução às 
autorizações orçamentais efectuadas em 
2009 e 2010, devem ser assumidos até 31 
de Dezembro de 2010. Os compromissos 
jurídicos em conformidade com o artigo 
22.° devem ser assumidos até 31 de Março 
de 2011.»

Or. en

Justificação

Os compromissos jurídicos referem-se à criação do instrumento, e não a projectos 
individuais, como na primeira parte do presente número.

Alteração 23
Kathleen Van Brempt

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

1. Em conformidade com o artigo 3.°, n.° 
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.°, n.° 
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, será afectado ao 
instrumento um montante de 15 milhões 
de euros do programa de acção da UE 
para combater as alterações climáticas. 
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 1-A 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.

Or. en

Justificação

A relatora gostaria de salientar que deve ser evitado o desperdício de recursos financeiros. 
Em particular, na rubrica orçamental 07 03 23 estão inscritos na reserva 15 milhões de 
euros, destinados ao programa de acção da UE para combater as alterações climáticas, sem 
que para tal exista qualquer base jurídica. Dado que os 15 milhões de euros estarão 
virtualmente perdidos se não forem transferidos para o instrumento, a relatora entende que é 
necessário solicitar o ajustamento, em conformidade, do QFP e do AII.  Há que ter em conta, 
não obstante, que o ajustamento dos limites máximos é de natureza puramente técnica e 
lógica.
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Alteração 24
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 3.°, n.° 
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.°, n.° 
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, a fim de desenvolver os 
instrumentos de financiamento 
adequados, em cooperação com o Banco 
Europeu de Investimento e outras 
instituições de crédito internacionais, de 
modo a conferir um estímulo importante 
aos projectos no domínio da eficiência 
energética e da exploração de fontes de 
energia renováveis.

Or. el

Alteração 25
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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 

1. Em conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, 
as dotações que não possam estar sujeitas a 
compromissos jurídicos individuais ao 
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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.

abrigo de Capítulo II, num montante de 
114 milhões de euros, serão afectadas a um 
instrumento financeiro no âmbito da 
Iniciativa de Financiamento da Energia 
Sustentável.

Or. en

Alteração 26
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em conformidade com o disposto no 
n.º 2 do artigo 3.º, as dotações que fiquem 
disponíveis em consequência da não 
execução total ou parcial dos projectos 
nos termos do Capítulo II serão utilizadas 
para projectos que figurem numa/na lista 
de reserva.

Or. en

Alteração 27
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O instrumento financeiro apoia o 
desenvolvimento de projectos rentáveis de 

O instrumento financeiro apoia o 
desenvolvimento de projectos rentáveis de 



PE445.669v01-00 16/35 AM\823030PT.doc

PT

eficiência energética e de energias 
renováveis e facilita o financiamento de
investimentos nestes domínios pelas 
autoridades públicas municipais, locais e 
regionais. Este instrumento é aplicado em 
conformidade com as disposições sobre a 
delegação das missões de execução 
orçamental estabelecidas no Regulamento 
Financeiro e nas respectivas modalidades 
de execução.

poupança de energia, de eficiência 
energética e de energias renováveis e 
facilita o financiamento de investimentos 
nestes domínios pelas autoridades públicas 
nacionais, municipais, locais e regionais. 
Este instrumento é aplicado em 
conformidade com as disposições sobre a 
delegação das missões de execução 
orçamental estabelecidas no Regulamento 
Financeiro e nas respectivas modalidades 
de execução.

Or. en

Alteração 28
Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O instrumento financeiro apoia o 
desenvolvimento de projectos rentáveis de 
eficiência energética e de energias 
renováveis e facilita o financiamento de 
investimentos nestes domínios pelas 
autoridades públicas municipais, locais e 
regionais. Este instrumento é aplicado em 
conformidade com as disposições sobre a 
delegação das missões de execução 
orçamental estabelecidas no Regulamento 
Financeiro e nas respectivas modalidades 
de execução.

O instrumento financeiro é utilizado para o 
desenvolvimento de projectos rentáveis de 
eficiência energética e de energias 
renováveis e facilita o financiamento de 
investimentos nestes domínios pelas 
autoridades públicas municipais, locais e 
regionais. Este instrumento é aplicado em 
conformidade com as disposições sobre a 
delegação das missões de execução 
orçamental estabelecidas no Regulamento 
Financeiro e nas respectivas modalidades 
de execução.

Or. en

Justificação

Clarificação do papel do instrumento.
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Alteração 29
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O instrumento é utilizado para projectos de 
energia sustentável, em especial nas zonas 
urbanas. Serão abrangidos, nomeadamente:

O instrumento é utilizado para projectos de 
energia sustentável, em especial nas zonas 
urbanas, em conformidade com a 
iniciativa industrial europeia Cidades 
Inteligentes, no âmbito do Plano SET. 
Serão abrangidos, nomeadamente:

Or. en

Alteração 30
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O instrumento é utilizado para projectos de 
energia sustentável, em especial nas zonas 
urbanas. Serão abrangidos, nomeadamente:

O instrumento é utilizado para projectos de 
energia sustentável, em especial nas zonas 
urbanas, bem como nas regiões 
montanhosas e insulares com um elevado 
potencial de energias renováveis. Serão 
abrangidos, nomeadamente:

Or. el
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Alteração 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O instrumento é utilizado para projectos de 
energia sustentável, em especial nas zonas 
urbanas. Serão abrangidos, nomeadamente:

O instrumento é utilizado para projectos de 
energia sustentável, em especial, mas não 
exclusivamente, nas zonas urbanas. Serão 
abrangidos, nomeadamente:

Or. ro

Justificação

É importante que os instrumentos financeiros de apoio à eficiência energética e às energias 
renováveis no âmbito da Iniciativa de Financiamento da Energia Sustentável se destinem, 
não apenas aos programas em zonas urbanas, mas também a outros tipos de programas.

Alteração 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Projectos que demonstrem um 
elevado potencial de inovação e 
económico, e ainda que utilizem novos 
procedimentos e as melhores tecnologias 
disponíveis;

Or. en

Justificação

A inovação é um aspecto decisivo a ter em conta na criação de qualquer plano de 
recuperação económica. A fim de manter a competitividade da economia da UE, o potencial 
de inovação deve constituir uma das prioridades na selecção de projectos. Os termos “as 
melhores tecnologias disponíveis” são preferíveis a “novas tecnologias”, porque o 
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instrumento mais adequado para financiar as novas tecnologias em eficiência energética é o 
PQ7, e não o plano de recuperação. Dado que o instrumento se destina às autoridades 
públicas, deve ser-lhes solicitado que utilizem as melhores tecnologias disponíveis, e não 
tecnologias novas e inovadoras.

Alteração 33
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fontes de energia renováveis 
descentralizadas e integradas nos 
ambientes locais;

(c) Fontes de energia renováveis 
descentralizadas e integradas nos 
ambientes locais, incluindo os sistemas 
fotovoltaicos integrados em elementos 
arquitectónicos;

Or. en

Justificação

Conforme reconhecido pelos legisladores com a adopção da Directiva relativa ao rendimento 
energético dos edifícios (COM(2008)0780), os edifícios, que são responsáveis por cerca de 
40 % do consumo de energia, podem realizar grandes poupanças e adaptar-se facilmente aos 
sistemas de energia renovável, como os dispositivos fotovoltaicos, necessários para obter 
edifícios de consumo energético quase nulo.

Alteração 34
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fontes de energia renováveis 
descentralizadas e integradas nos 
ambientes locais;

(c) Fontes de energia renováveis 
descentralizadas e integradas nos 
ambientes locais; integração de fontes de 
energia renováveis descentralizadas nas 
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redes eléctricas;

Or. en

Alteração 35
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I - parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Melhoria das infra-estruturas de 
rede, a fim de limitar as perdas e de 
integrar novas fontes de energia;

Or. el

Alteração 36
Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Transportes urbanos limpos para apoiar 
uma maior eficiência energética e a 
integração das fontes de energia 
renováveis;

(d) Transportes urbanos limpos, incluindo 
uma transferência modal para transportes 
públicos e veículos electrificados que 
utilizem energia de fontes renováveis, para 
apoiar uma maior poupança de energia 
por parte das cidades, autarquias e 
regiões;

Or. en

Justificação

Deve ser reconhecido o aspecto da transferência modal para os transportes públicos e 
veículos eléctricos, que desempenhará um papel cada vez mais importante no futuro. Tal 
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assume especial relevância para as autarquias, cidades e regiões às quais se destina, em 
primeira linha, o instrumento financeiro.

Alteração 37
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Infra-estruturas locais, incluindo 
iluminação pública eficiente, contadores 
inteligentes e redes inteligentes, que 
utilizem plenamente as TIC.

(e) Infra-estruturas locais, incluindo 
iluminação pública eficiente, soluções para 
o armazenamento de electricidade,
contadores inteligentes e redes inteligentes, 
que utilizem plenamente as TIC.

Or. en

Alteração 38
Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Projectos-piloto e de demonstração, 
projectos que utilizem tecnologias novas e 
inovadoras em matéria de eficiência 
energética e de energias renováveis, bem 
como organizações da Agenda 21 Local, 
desde que estejam habilitadas para gerir 
fundos.

Or. en

Justificação

Ensaiar soluções inovadoras contribui para obter experiência das melhores práticas. A 
inclusão da Agenda 21 Local contribui para a participação dos actores que já estão a 
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experimentar soluções inovadoras adaptadas às características locais.

Alteração 39
Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os custos gerais do instrumento não 
excederão 3% na totalidade.

Or. en

Alteração 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O instrumento pode ser utilizado para 
conceder incentivos e assistência técnica, 
bem como para uma maior sensibilização 
das autoridades nacionais e locais, e, em 
especial, para garantir a melhor utilização 
possível dos Fundos Estruturais e do Fundo 
de Coesão, nos casos de melhorias da 
eficiência energética e das energias 
renováveis nas habitações e em outros 
tipos de edifícios.

O instrumento pode ser utilizado para 
conceder incentivos, incluindo a provisão 
e dotação de capital para empréstimos, 
garantias, títulos e outros produtos 
financeiros. O instrumento deve apoiar o 
arranque dos projectos.  Serão projectos 
que demonstrem ter validade económica e 
financeira (devem ser rentáveis), a fim de 
reembolsar os investimentos atribuídos 
pelo fundo e de atrair o investimento 
público e privado no âmbito de parcerias 
entre ambos os sectores. Por outro lado, 
uma percentagem máxima de 10 % dos 
fundos referidos no artigo 22.º poderá ser 
utilizada para oferecer assistência técnica, 
bem como para uma maior sensibilização 
das autoridades nacionais e locais, e, em 
especial, para garantir a melhor utilização 
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possível dos Fundos Estruturais e do Fundo 
de Coesão, nos casos de melhorias da 
eficiência energética e das energias 
renováveis nas habitações e em outros 
tipos de edifícios. A assistência técnica 
deve complementar os instrumentos 
existentes financiados pela União, em 
especial o programa Elena, evitando a 
sobreposição com outros instrumentos 
financeiros.

Or. en

Justificação

O instrumento deve dispor de toda a flexibilidade necessária para oferecer produtos 
financeiros adequados, a fim de reforçar a procura do mercado. A assistência técnica deve 
cobrir uma parte precisa do orçamento global e deve ser objecto de melhor especificação.  A 
referência ao programa Elena é uma forma de garantir uma acção mais coordenada entre os 
diversos instrumentos financeiros da União.

Alteração 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O instrumento pode ser utilizado para 
conceder incentivos e assistência técnica, 
bem como para uma maior sensibilização 
das autoridades nacionais e locais, e, em 
especial, para garantir a melhor utilização 
possível dos Fundos Estruturais e do Fundo 
de Coesão, nos casos de melhorias da 
eficiência energética e das energias 
renováveis nas habitações e em outros 
tipos de edifícios.

O instrumento pode ser utilizado, em 
especial, para garantir a melhor utilização 
possível dos Fundos Estruturais e do Fundo 
de Coesão, nos casos de melhorias da 
eficiência energética e das energias 
renováveis nas habitações e em outros 
tipos de edifícios.

Or. ro
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Justificação

É importante que os instrumentos financeiros de apoio a iniciativas em matéria de eficiência 
energética e de energias renováveis, no âmbito da Iniciativa de Financiamento da Energia 
Sustentável, contribuam para incrementar a absorção do financiamento europeu destinado à 
eficiência energética e favoreçam, em primeira linha, os projectos que aumentam 
efectivamente a eficiência energética dos edifícios. 

Alteração 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O instrumento pode ser utilizado para 
conceder incentivos e assistência técnica, 
bem como para uma maior sensibilização 
das autoridades nacionais e locais, e, em 
especial, para garantir a melhor utilização 
possível dos Fundos Estruturais e do Fundo 
de Coesão, nos casos de melhorias da 
eficiência energética e das energias 
renováveis nas habitações e em outros 
tipos de edifícios.

O instrumento pode ser utilizado para 
conceder incentivos, reduzir riscos e 
proporcionar assistência técnica, bem 
como para uma maior sensibilização das 
autoridades nacionais e locais, e, em 
especial, para garantir a melhor utilização 
possível dos Fundos Estruturais e do Fundo 
de Coesão, nos casos de melhorias da 
eficiência energética e das energias 
renováveis nas habitações e em outros 
tipos de edifícios.

Or. en

Justificação

Este risco financeiro e técnico diz respeito à falta de financiamento e à possibilidade de falha 
técnica que anule a rentabilidade da operação. Os regimes de cobertura de riscos visam o 
reembolso de uma determinada percentagem dos investimentos. Poderia ser desenvolvido um 
sistema a nível europeu, em cooperação com o BEI, para diversas tecnologias energéticas.
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Alteração 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (CE) n.º 1080/2006, 
relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, inclui o apoio 
à criação e desenvolvimento de 
instrumentos de financiamento tais como 
capital de risco, fundos de empréstimo e 
de garantia, fundos de desenvolvimento 
local, bonificações de juros, trabalho em 
rede, cooperação e intercâmbio de 
experiências entre regiões, cidades e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes, também no 
domínio da eficiência energética;

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1080/2006, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, já inclui o apoio à criação e desenvolvimento de instrumentos de financiamento 
tais como capital de risco, fundos de empréstimo e de garantia, fundos de desenvolvimento 
local, bonificações de juros, trabalho em rede, cooperação e intercâmbio de experiências 
entre regiões, cidades e intervenientes sociais, económicos e ambientais pertinentes, também 
no domínio da eficiência energética. Foi já utilizado para a criação, em alguns Estados-
Membros, de fundos renováveis para a eficiência energética das habitações.

Alteração 44
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte I – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários do instrumento serão as 
autoridades públicas, de preferência ao 
nível regional e local, ou as entidades 
privadas agindo em nome dessas 
autoridades públicas. Será dada atenção 
especial a propostas que impliquem a 
cooperação destas entidades com 
sociedades imobiliárias e agências de 
desenvolvimento urbano.

Os beneficiários do instrumento serão as 
autoridades públicas locais e regionais, as 
empresas públicas e as pessoas 
individuais e colectivas de direito privado. 
Será dada atenção especial a propostas que 
impliquem a cooperação destas entidades 
com sociedades imobiliárias, empresas 
municipais de fornecimento de energia e 
agências de desenvolvimento urbano.

Or. de

Alteração 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte II – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O instrumento é aplicado por um ou por 
vários intermediários financeiros, como 
as Instituições Financeiras Internacionais 
(IFI). A selecção será realizada com base 
na capacidade demonstrada dos
intermediários financeiros de utilizarem o 
financiamento da maneira mais eficiente e 
eficaz, em conformidade com as regras e 
os critérios previstos no presente Anexo.

O instrumento será aplicado por uma ou 
por várias Instituições Financeiras 
Internacionais (IFI). A selecção será 
realizada com base na capacidade 
demonstrada das IFI de utilizarem o 
financiamento da maneira mais eficiente e 
eficaz, em conformidade com as regras e 
os critérios previstos no presente Anexo.

Or. en

Justificação

As IFI são os actores mais aptos para utilizar este instrumento financeiro, sobretudo no 
período de lançamento; o BEI é a única IFI que abrange todos os Estados-Membros da UE a 
27, o único banco que não visa o lucro (o que oferece muito mais garantias) e a única 
instância vinculada pelo Tratado a apoiar as políticas da UE (artigo 308.º). Dado que o 
objectivo é o de criar um fundo, a participação de outros investidores públicos e privados 
potenciaria ainda mais o financiamento da UE. A presente alteração define de um modo mais 
restrito o pagamento a intermediários financeiros, garantindo o fluxo de um máximo de 
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fundos para as autarquias.

Alteração 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte II – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de garantir a utilização eficiente 
dos fundos europeus e de colocar as 
melhores práticas ao dispor dos 
interessados, quando um intermediário 
financeiro tiver aplicado o instrumento 
em apreço num dos Estados-Membros, ele 
colocará gratuitamente o modelo aplicado 
à disposição de todos os outros 
Estados-Membros, do Parlamento e da 
Comissão.

Or. ro

Justificação

A presente alteração visa garantir a eficiência dos recursos financeiros atribuídos ao 
instrumento e facilitar as trocas de boas práticas entre os Estados-Membros nesse domínio.

Alteração 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte II – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os intermediários financeiros obedecem 
aos requisitos pertinentes sobre a delegação 
das missões de execução orçamental 
previstas no Regulamento Financeiro e nas 
respectivas modalidades de execução, em 

Os intermediários financeiros obedecem 
aos requisitos pertinentes sobre a delegação 
das missões de execução orçamental 
previstas no Regulamento Financeiro e nas 
respectivas modalidades de execução, em 
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especial no que respeita às regras em 
matéria de contratos públicos, ao controlo 
interno, à contabilidade e à auditoria 
externa. Não será colocado à disposição 
destes intermediários financeiros qualquer 
financiamento, exceptuando as comissões 
de gestão ou os custos associados à criação 
e à aplicação do instrumento.

especial no que respeita às regras em 
matéria de contratos públicos, ao controlo 
interno, à contabilidade e à auditoria 
externa. Os intermediários financeiros
apenas poderão facturar as comissões de 
gestão ou outros custos elegíveis 
associados à criação e à aplicação do 
instrumento.

Or. en

Justificação

As IFI são os actores mais aptos para utilizar este instrumento financeiro, sobretudo no 
período de lançamento; o BEI é a única IFI que abrange todos os Estados-Membros da UE a 
27, o único banco que não visa o lucro (o que oferece muito mais garantias) e a única 
instância vinculada pelo Tratado a apoiar as políticas da UE (artigo 308.º). Dado que o 
objectivo é o de criar um fundo, a participação de outros investidores públicos e privados 
potenciaria ainda mais o financiamento da UE. A presente alteração define de um modo mais 
restrito o pagamento a intermediários financeiros, garantindo o fluxo de um máximo de 
fundos para as autarquias.

Alteração 48
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte II – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os intermediários financeiros obedecem 
aos requisitos pertinentes sobre a delegação 
das missões de execução orçamental 
previstas no Regulamento Financeiro e nas 
respectivas modalidades de execução, em 
especial no que respeita às regras em 
matéria de contratos públicos, ao controlo 
interno, à contabilidade e à auditoria 
externa. Não será colocado à disposição 
destes intermediários financeiros qualquer 
financiamento, exceptuando as comissões 
de gestão ou os custos associados à criação 
e à aplicação do instrumento.

Os intermediários financeiros obedecem 
aos requisitos pertinentes sobre a delegação 
das missões de execução orçamental 
previstas no Regulamento Financeiro e nas 
respectivas modalidades de execução, em 
especial no que respeita às regras em 
matéria de contratos públicos, ao controlo 
interno, à contabilidade e à auditoria 
externa. Não será colocado à disposição 
destes intermediários financeiros qualquer 
financiamento, exceptuando as comissões 
de gestão ou os custos associados à criação 
e à aplicação do instrumento, que não 
deverão ultrapassar 5% do montante 
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despendido em cada utilização do 
instrumento.

Or. ro

Justificação

É essencial que o instrumento financeiro destinado a projectos no sector da energia 
sustentável seja utilizado, em primeira linha, para projectos que contribuam efectivamente 
para aumentar a eficiência energética. Por tal motivo, é necessário que as comissões de 
gestão ou os custos associados à criação e à aplicação do instrumento se limitem a 5 % do 
montante atribuído ao instrumento.  

Alteração 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte II – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As modalidades e condições específicas do 
instrumento, incluindo o seguimento e o 
controlo, serão especificadas em acordos 
entre a Comissão e os intermediários 
financeiros.

As modalidades e condições específicas do 
instrumento, incluindo o seguimento e o 
controlo, serão especificadas em acordos 
entre a Comissão e as IFI. Os acordos 
devem prever o fornecimento periódico de 
informações à Comissão e ao Parlamento 
no que diz respeito às medidas adoptadas 
para aplicar o instrumento.

Or. en

Justificação

 A presente alteração visa garantir a participação do Parlamento e da Comissão na 
actividade de controlo da aplicação do instrumento.
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Alteração 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte II – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As modalidades e condições específicas do 
instrumento, incluindo o seguimento e o 
controlo, serão especificadas em acordos 
entre a Comissão e os intermediários 
financeiros.

As modalidades e condições específicas do 
instrumento, incluindo o seguimento e o 
controlo, serão especificadas em acordos 
entre a Comissão e os intermediários 
financeiros, os quais serão transmitidos, 
para informação, ao Parlamento. A 
Comissão publicará todas as utilizações 
do instrumento no sítio Web 
www.buildup.eu. 

Or. ro

Justificação

A presente alteração é necessária para garantir uma utilização transparente do instrumento e 
encorajar a troca de boas práticas entre os Estados-Membros nesse domínio.

Alteração 51
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve criar um sistema em 
linha, integrado e convivial, que facilite a 
disponibilização de todas as informações 
electrónicas disponíveis sobre gestão de 
programas, tais como processos de 
candidatura, prazos, normas e 
regulamentações, bem como uma 
panorâmica dos projectos e relatórios em 
curso e concluídos.
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Or. en

Justificação

A fim de tornar o instrumento mais fácil de utilizar e encorajar os participantes de menor 
dimensão, todos os elementos devem estar facilmente acessíveis em linha. O acesso ao 
programa e o apoio ao utilizador podem ser melhorados através do aperfeiçoamento do 
material de orientação. Tal pode ser conseguido pela optimização dos sistemas de TI, pelo 
apoio à gestão de projectos e pela assistência personalizada. Por tal motivo, deve ser 
apoiada a integração plena das subvenções, das avaliações e das propostas numa plataforma 
TI única. Esta deve ser sólida, flexível e fácil de utilizar.

Alteração 52
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte III – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O instrumento limita-se ao financiamento 
de medidas que tenham um impacto rápido, 
mensurável e substancial na recuperação 
económica na UE, no reforço da segurança 
energética e na redução das emissões de 
gases com efeito de estufa.

O instrumento limita-se ao financiamento 
de medidas que tenham um impacto rápido, 
mensurável e substancial na recuperação 
económica na UE, no reforço da segurança 
energética e na redução das emissões de 
gases com efeito de estufa. Essas medidas 
devem contribuir para o desenvolvimento 
de uma economia concorrencial, 
interligada e compatível com o ambiente, 
bem como para a protecção do emprego, 
em conformidade com os objectivos da 
estratégia Europa 2020.

Or. el

Alteração 53
Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte III – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O prazo decorrido entre a data de 
candidatura a um projecto e a decisão 
final não deve exceder dois meses.

Or. en

Justificação

Para os objectivos do presente regulamento, é imperativo que os projectos possam ter início 
o mais rapidamente possível. 

Alteração 54
Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte III – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os projectos devem ser objecto de uma 
avaliação financeira final no prazo de um 
ano após a respectiva conclusão.

Or. en

Justificação

A fim de encorajar a participação e de aumentar a previsibilidade para os participantes de 
menor dimensão, os processos de avaliação devem ser concluídos o mais rapidamente 
possível. Tal está igualmente em conformidade com a ideia geral, subjacente à proposta da 
Comissão, de um processo rápido e simples.

Alteração 55
Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte III – parágrafo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Assumir um compromisso político de 
redução das alterações climáticas, 
estabelecendo determinados objectivos;

(a) Assumir um compromisso político de 
redução das alterações climáticas, 
estabelecendo um objectivo preciso em 
matéria de emissões de gases com efeito 
de estufa para 2020 que seja, no mínimo, 
equivalente ao compromisso da União 
para 2020;

Or. en

Justificação

A fim de garantir políticas credíveis e sólidas, a União Europeia apenas deve apoiar os 
projectos que estejam em conformidade com os seus próprios objectivos.

Alteração 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte III – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dispor de um inventário das emissões 
e desenvolver estratégias plurianuais para 
alcançar os seus objectivos;

(b) Desenvolver estratégias plurianuais 
para alcançar os seus objectivos;

Or. ro

Justificação

A fim de aumentar o número de autoridades públicas elegíveis, importa que estas tenham a 
possibilidade de desenvolver os seus próprios inventários de emissões. 
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Alteração 57
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 663/2009
Anexo II – Parte III – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dispor de um inventário das emissões e 
desenvolver estratégias plurianuais para 
alcançar os seus objectivos;

(b) O país/Estado-Membro a que 
pertencem dispor de um inventário das 
emissões e desenvolver estratégias 
plurianuais para alcançar os seus 
objectivos;

Or. en

Justificação

Não se considera útil pedir às autoridades locais inventários de emissões ou objectivos de 
redução específicos a nível local, dado que as políticas ambientais para reduzir a poluição 
são geralmente concebidas a nível nacional ou mundial, e demonstraram ser mais eficazes 
desse modo.

Alteração 58
Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É inserido o seguinte artigo:
“Artigo 1.º-A

Relatório anual ao Parlamento Europeu
A Comissão apresentará anualmente ao 
Parlamento Europeu um relatório sobre o 
avanço dos projectos e sobre o 
instrumento.”.

Or. en
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Justificação

A fim de aumentar a transparência, a Comissão deve apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu.


