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Alteração 1
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Considerando 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 3
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 4
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 5
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estabelece subprogramas que permitem 
prosseguir esses objectivos nos seguintes 
domínios:

Estabelece subprogramas que permitem 
prosseguir esses objectivos nos seguintes 
domínios:

a) interconexões de gás e de electricidade; a) interconexões de gás e de electricidade, 
designadamente uma super-rede da UE;

b) energia eólica offshore e b) energia eólica offshore e outras fontes 
de energia renovável;

c) captura e armazenagem de carbono. c) eficiência energética, designadamente 
através de projectos para "cidades 
inteligentes";
d) eco-indústrias, designadamente maior 
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produtividade dos recursos. 

Or. en

Alteração 6
Gisela Kallenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 7
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 8
Gisela Kallenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 9
Gisela Kallenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 10
Gisela Kallenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

b) Projectos de energia eólica offshore e de 
outras energias renováveis;

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

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

Or. en

Alteração 11
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Capítulo II – título e artigos 4 a 22

Texto da Comissão Alteração

Capítulo II - é suprimido o título e os 
artigos 4.° a 22.°

Or. en
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Alteração 12
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Elegibilidade

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

Or. en
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Alteração 13
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Artigo 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 14
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Artigo 22-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-C
Condições de financiamento

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

Or. en
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Alteração 15
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Artigo 22-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-D
Instrumentos

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

Or. en

Alteração 16
Gisela Kallenbach

Proposta de regulamento
Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES COMUNS

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES COMUNS

SUBVENÇOES DIRECTAS E 
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INSTRUMENTOS INOVADORES DE 
FINANCIAMENTO

Or. en

Alteração 17
Gisela Kallenbach

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Para os projectos de eficiência 
energética, o comité instituído pelo artigo 
16.° da Directiva 2006/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
artigo 14.° da Directiva 2002/91/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 

Or. en


