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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

que altera o Regulamento (CE) n.° 663/2009 que estabelece um programa de concessão 
de apoio financeiro comunitário a projectos no domínio da energia para o relançamento 
da economia
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2010)00283),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 194.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0139/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

                                               
1

2
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Alteração 1

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) 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 municipais, locais e 
regionais, em especial nas zonas urbanas.

Or. en

Justificação

Em conformidade com outras passagens do texto, anteriores e posteriores, sobre o mesmo 
assunto (na exposição de motivos e no anexo II, parte I, primeiro parágrafo).

Alteração 2

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 
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(UE) n.º 437/2010, 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 até 8 000 milhões de 
euros no período 2007-2013.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as fortes restrições financeiras e orçamentais, a utilização de novos 
instrumentos financeiros deve ser complementar aos instrumentos europeus que já apoiam os 
investimentos na eficiência energética e nas energias renováveis, para reforçar as sinergias e 
maximizar o valor acrescentado dos projectos apoiados pela UE. Em particular, deve pôr-se 
uma ênfase clara na sinergia com os fundos estruturais e de coesão (em especial, o FEDER) 
para evitar a duplicação de investimentos.

Alteração 3

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) 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. As medidas devem contribuir 
para um crescimento mais «verde», para a 
criação de empregos, para o 
desenvolvimento de uma economia 
competitiva e sustentável e para o 
combate às alterações climáticas. 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. en
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Justificação

Deve pôr-se a ênfase nos conceitos cruciais de crescimento mais «verde», criação de 
empregos, economia competitiva e sustentável e alterações climáticas. Além disso, a 
referência a estes objectivos suplementares torna o texto mais consonante com as afirmações 
feitas na exposição de motivos da Comissão.

Alteração 4

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. Além disso, será afectado ao 
instrumento um montante de 15 milhões 
de euros do programa de acção 
comunitário de combate às alterações 
climáticas.

Or. en

Justificação

Os recursos financeiros não devem ser desperdiçados; na rubrica orçamental 07 03 23 está 
inscrito um "pm" até que seja aprovado um "programa de acção" desta natureza, que a 
Comissão não está em condições materiais de propor. Os 15 milhões de euros estão 
disponíveis; assim, pensamos que as verbas devem ser utilizadas, já que os mesmos 
objectivos de eficiência energética e de promoção de energias renováveis são partilhados.
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Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração 

(a-A) Projectos que demonstrem um 
elevado potencial de inovação e recorram 
a novos procedimentos e tecnologias, que 
tornem possível a obtenção dos melhores 
níveis possíveis de eficiência energética à 
escala mundial;

Or. en

Justificação

A inovação é um aspecto muito importante que deve ser tido em conta ao definir planos de 
relançamento económico, qualquer que seja o domínio de acção. Para manter a 
competitividade da indústria e da economia europeias, o potencial de inovação deve ser 
sempre um elemento a ter em atenção e a valorizar aquando da selecção de projectos.

Alteração 6

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

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, de preferência ao 
nível regional e local, ou as entidades 
privadas agindo em nome dessas 
autoridades públicas.

Or. en
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Justificação

Não se justifica a referência a sociedades imobiliárias ou a agências de desenvolvimento 
urbano, em particular. Muitas outras organizações, associações e agências podem funcionar 
como parceiros das autoridades públicas nas cooperações mencionadas em propostas de 
projectos.

Alteração 7

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. As medidas 
devem contribuir para um crescimento 
mais «verde», para a criação de 
empregos, para o desenvolvimento de uma 
economia competitiva e sustentável e para 
o combate às alterações climáticas.

Or. en

Justificação

Deve pôr-se a ênfase nos conceitos cruciais de crescimento mais «verde», criação de 
empregos, economia competitiva e sustentável e alterações climáticas. Além disso, a 
referência a estes objectivos suplementares torna o texto mais consonante com as afirmações 
constantes da exposição de motivos da Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta inicial de Programa Energético Europeu para o Relançamento
Em resposta à crise financeira, a Comissão Europeia propôs, em Janeiro de 2009, a 
reafectação de 5 000 milhões de euros (fundos da UE não utilizados) destinados, 
essencialmente, ao apoio financeiro a projectos no domínio da energia. Ao abrigo do 
programa, um montante global de 3 500 milhões de euros, posteriormente aumentado para 3 
980 milhões, seria assim destinado ao apoio a projectos no domínio da energia, contribuindo 
para o relançamento da economia da UE1. O Programa Energético Europeu para o 
Relançamento (PEER) visa o apoio a) a projectos (sobretudo transfronteiros) de 
infra-estruturas de gás e electricidade (as chamadas "interconexões"), b) a projectos de 
energia eólica offshore (EEO) e c) a projectos de captura e armazenamento de carbono 
(CAC).

Pedido do Parlamento para incluir a eficiência energética e as fontes de energia renováveis
O Parlamento Europeu entendeu que o PEER também deve incluir medidas de apoio a 
projectos no domínio da eficiência energética e das energias renováveis, como a Comissão 
previra inicialmente. O financiamento de projectos relativos à eficiência energética e às 
energias renováveis irá estimular a recuperação económica, criar oportunidades de emprego e 
facilitar o combate às alterações climáticas. Esses projectos são mais eficazes quando 
aplicados a nível municipal, local e regional. Como a maioria dos projectos locais implica 
muito trabalho, serão criados muitos novos postos de trabalho que não estão sujeitos a 
deslocalização. Além disso, gerar-se-á um alto efeito multiplicador, e outros aspectos 
importantes, como a integração social e a atractividade da região, serão influenciados 
positivamente. Os municípios envolvidos podem assim servir de modelo para outras 
comunidades, o que poderá criar uma reacção em cadeia de boas práticas em toda a União 
Europeia. O financiamento de projectos em prol da eficiência energética e das energias 
renováveis também favorece directamente os esforços para alcançar as metas de uma 
percentagem de 20% de energia produzida por fontes renováveis e de 20% de poupanças 
energéticas, em relação à situação actual. Em particular, o encorajamento de medidas de 
eficiência energética nos edifícios, que consomem 40% da energia na UE, terá um efeito 
positivo imediato, não só em termos de aumento da eficiência energética, mas também de 
apoio às PME a nível local e regional. Além disso, esta ajuda seria benéfica para o 
desenvolvimento de iniciativas promissoras no domínio da eficiência energética a nível local, 
como as do "Pacto dos Autarcas" e das "Cidades Inteligentes", que foram afectadas pela 
actual crise de crédito e consequente diminuição das receitas orçamentais.

Apesar de o Parlamento não ter conseguido convencer o Conselho nas negociações tripartidas 
a incluir um mecanismo de atribuição de fundos não utilizados para a eficiência energética e a 
fontes de energia renováveis, a Comissão tomou a posição do Parlamento através de uma
declaração anexada ao regulamento final, em que encara o recurso a quaisquer fundos não 
utilizados até o final de 2010 para financiar projectos relacionados com a eficiência energética 
e as energias renováveis: "Se, aquando da apresentação em 2010 do relatório sobre a 

                                               
1 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um programa de concessão de 
apoio financeiro comunitário a projectos no domínio da energia para o relançamento da economia (COM(2009) 
35 final).
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execução do regulamento ao abrigo do artigo 28.°, 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."

Relatório de execução e fundos a reafectar
O relatório sobre a execução do Programa Energético Europeu para o Relançamento (PEER), 
publicado em 27 de Abril de 20101, indica que até à data não foi possível atribuir 115 milhões 
de euros para os projectos seleccionados. Além disso, existe um risco provável no que se 
refere à execução dos projectos devido à sua complexidade técnica, organizativa, jurídica e 
financeira. Se um dado projecto não preencher todas as condições necessárias para ser 
implementado, a Comissão avaliará a situação. Por conseguinte, é possível que, até o final de 
2010, mais fundos estejam disponíveis para reafectação.

Aplicação de um instrumento financeiro para projectos de energia sustentável
A fim de reafectar os fundos a projectos no domínio da eficiência energética e das fontes de 
energia renováveis, em 31 de Maio de 2010 a Comissão apresentou a presente proposta de 
alteração do PEER. A proposta corresponde muito às ideias que o Parlamento exprimiu 
durante as negociações sobre o PEER. Em relação aos mecanismos de utilização dos fundos 
destinados à eficiência energética e às energias renováveis, prevê que os fundos não utilizados 
sejam atribuídos a um mecanismo de financiamento no âmbito da Iniciativa de Financiamento 
da Energia Sustentável. 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. 
Concretamente, um grande número de projectos com elevado efeito multiplicador pode ser 
apoiado através da aplicação de regimes inovadores de incentivo financeiro, como garantias e 
empréstimos bonificados com taxas de juros favoráveis, e através do financiamento de 
assistência técnica. A relatora acredita que esse mecanismo deve ser criado por intermediários 
financeiros experientes, e que a Comissão deve começar a diligenciar para chegar a acordos 
com essas instituições o mais depressa possível. Logo que estes acordos sejam concluídos, a 
Comissão deverá comunicá-los de forma transparente e exaustiva ao Parlamento Europeu e 
aos Estados-Membros. 

Aspectos a melhorar
A relatora acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, globalmente considerada, e deseja 
que se chegue a um acordo rápido com o Conselho (durante a Presidência belga). Na opinião 
da relatora, a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia deve ponderar melhorar os 
seguintes aspectos da proposta inicial da Comissão:

 Deve ser dada suficiente atenção, em todo o texto, a aspectos cruciais como um 
crescimento mais «verde», a criação de emprego, o desenvolvimento de uma 
economia competitiva e sustentável e o combate às alterações climáticas.

                                               
1 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execução do Programa Energético 
Europeu para o Relançamento, COM(2010) 191 final.
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 A inovação e as tecnologias inovadoras são extremamente importantes para a 
competitividade da indústria e da economia europeias. As características inovadoras 
também devem ser tidas em conta ao seleccionar os projectos que serão apoiados pelo 
presente instrumento.

 Tendo em conta as fortes restrições financeiras e orçamentais, a utilização de novos 
instrumentos financeiros deve ser complementar aos instrumentos europeus que já 
apoiam os investimentos na eficiência energética e nas energias renováveis, para 
reforçar as sinergias e maximizar o valor acrescentado dos projectos apoiados pela 
UE. Em particular, deve pôr-se uma ênfase clara na sinergia com os fundos estruturais 
e de coesão (em especial, o FEDER) para evitar a duplicação de investimentos.

 Os fundos afectados ao novo instrumento permanecem muito limitados. Não obstante, 
a iniciativa é muito promissora e o seu potencial efeito multiplicador é elevado. Por 
conseguinte, deve colocar-se o máximo possível de fundos à disposição deste novo 
instrumento financeiro. Também lhe poderão ser afectados outros fundos não 
utilizados no domínio da energia e das alterações climáticas. Existem fundos não 
utilizados de um programa plurianual da DG Acção Climática que também visava a 
eficiência energética e as energias renováveis. Esses fundos também poderiam ser 
afectados ao instrumento financeiro para projectos de energia sustentável.

 O anexo fixa as condições, ao abrigo das quais os intermediários financeiros serão 
encarregados de executarem o instrumento financeiro para projectos de energia 
sustentável. O regulamento tem de conter garantias suficientes de que esses 
intermediários financeiros demonstraram a sua capacidade de gerir projectos deste tipo 
dentro de prazos muito curtos e de que respeitam os requisitos comunitários aplicáveis 
em matéria orçamental. 

A finalizar, a relatora gostaria de salientar que o Parlamento tem interesse em chegar a um 
rápido acordo com o Conselho, para poder utilizar os fundos não autorizados afectados a 
projectos no domínio da eficiência energética e das energias renováveis, pois se trata de 
domínios que carecem do apoio público em tempos de difícil acesso ao financiamento.


