
 

RR\1058953PT.doc  PE551.465v03-00 

PT Unida na diversidade PT 

  

 PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019 

 

Documento de sessão 
 

A8-0139/2015 

22.4.2015 

***I 
RELATÓRIO 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

institui o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os 

Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Comissão dos Orçamentos 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Relatores: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann  

(Artigo 55.º do Regimento - Reuniões conjuntas das comissões) 

Relatores de parecer (*): 

Kathleen Van Brempt, Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Comissão dos Transportes e do Turismo 

(*) Comissão associada – artigo 54.º do Regimento 



 

PE551.465v03-00 2/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

PR_COD_1consamCom 

 

 

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 no projeto 

de ato,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
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respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 
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assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 

Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) 

n.º 1291/2013 e (UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2015)0010), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 172.º, 173.º, 175.º, n.º 3, e 182, n.º 1, 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta 

lhe foi apresentada pela Comissão (C8-0007/2015), 

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

Europeia, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 

dos Assuntos Económicos e Monetários, em conformidade com o artigo 55.º do 

Regimento,  

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão do Controlo 

Orçamental, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do 

Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão do Mercado 

Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão do Desenvolvimento Regional, 

da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, da Comissão da Cultura e da 

Educação e da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A8-0139/2015), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais. 
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Alteração  1 

ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU* 

à proposta da Comissão 

--------------------------------------------------------- 

Proposta de  

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO  

que institui o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos  ▌ 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os 

artigos 172.º, 173.º, 175.º, n.º 3, e 182.º, n.º 1, 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais, 

Tendo em conta os pareceres do Comité Económico e Social Europeu e do Comité das 

Regiões, 

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

Considerando o seguinte: 

(1) A crise económica e financeira teve como efeito uma quebra do nível de investimento 

no seio da União, que caiu cerca de 15% relativamente ao ponto culminante atingido 

em 2007. A carência de investimento de que a União padece resulta nomeadamente 

das restrições orçamentais impostas aos Estados-Membros e da reduzida dinâmica 

do crescimento, o que causa incerteza dos mercados quanto ao futuro da economia ▌. 

Esta insuficiência de investimento, que foi particularmente grave nos Estados-

Membros mais afetados pela crise, retarda a retoma da economia e é prejudicial para 

a criação de emprego, as perspetivas de crescimento a longo prazo e a 

competitividade, podendo obstar à consecução dos objetivos e metas de crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo da Estratégia Europa 2020.   É necessário 

reforçar a atratividade do investimento na Europa e nas infraestruturas de uma 

economia moderna baseada no conhecimento.  

                                                 
* Alterações: o texto novo ou alterado é assinalado em itálico e a negrito; as supressões são indicadas 

pelo símbolo ▌. 
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(2) É necessária uma ação abrangente para inverter o ciclo vicioso criado pelo défice de 

investimento e pelas crescentes disparidades entre regiões e reforçar a confiança na 

economia da União, enquanto os incentivos para criar um ambiente propício ao 

investimento nos Estados Membros poderiam dar impulso à retoma económica. 

Conjugadas com um ímpeto renovado ao financiamento do investimento, as reformas 

estruturais que sejam efetivas e económica e socialmente sustentáveis e a 

responsabilidade orçamental constituem uma forma de ▌criar um ciclo virtuoso, em 

que os projetos de investimento contribuem para apoiar o emprego e a procura e 

induzem uma redução sustentada do hiato do produto (output gap), bem como um 

reforço do potencial de crescimento. O Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, reforçado com as contribuições dos Estados-Membros, deve constituir 

um complemento de uma estratégia global para melhorar a competitividade da 

União e atrair o investimento. 

(2-A) A fim de maximizar o impacto do FEIE no emprego, os Estados-Membros devem 

continuar a realizar reformas estruturais que sejam eficazes e sustentáveis do ponto 

de vista económico e social, juntamente com outras iniciativas, como os programas 

de formação e as políticas ativas do mercado de trabalho, as condições de apoio 

para a criação de empregos sustentáveis e de qualidade, e o investimento em 

políticas sociais com objetivos específicos, em conformidade com o pacote de 

investimento social de 2013. Além disso, os Estados-Membros devem empreender 

atividades adicionais, tais como os programas de formação personalizados, de modo 

a fazer coincidir as competências dos trabalhadores com as necessidades dos setores 

que beneficiam de FEIE, os serviços adaptados às empresas, proporcionando-lhes 

assim as condições propícias à sua expansão e à criação de mais postos de trabalho, 

e o apoio às empresas em fase de arranque e aos trabalhadores por conta própria. 

(3) O G20, através da Iniciativa para a Infraestrutura Mundial, reconheceu a importância 

do investimento para estimular procura e reforçar a produtividade e o crescimento, e 

comprometeu-se a criar um clima propício a níveis mais elevados de investimento. 

(4) Durante a crise económica e financeira, a União desenvolveu esforços para promover 

o crescimento, nomeadamente através das iniciativas previstas na estratégia Europa 

2020, que veio implementar uma abordagem com vista a um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, e do Semestre Europeu para a coordenação das políticas 

económicas. O Banco Europeu de Investimento («BEI») reforçou igualmente o seu 

papel como instigador e promotor do investimento no seio da União, em parte através 

de um aumento de capital efetuado em janeiro de 2013. São necessárias medidas 

suplementares para assegurar que as necessidades macroeconómicas e de 

investimento da União são adequadamente satisfeitas e que a liquidez disponível no 

mercado é utilizada de modo eficiente, encorajando a sua canalização para o 

financiamento de projetos de investimento viáveis. 

(5) Em 15 de julho de 2014, o então Presidente-eleito da Comissão Europeia apresentou 

ao Parlamento Europeu um conjunto de Orientações Políticas para a Comissão 

Europeia. Nestas Orientações Políticas apelava-se à mobilização de «até 300 mil 

milhões de EUR de investimento público e privado adicional na economia real nos 

próximos três anos» para estimular o investimento com vista à criação de emprego. 
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(6) Em 26 de novembro de 2014, a Comissão apresentou uma Comunicação intitulada 

«Um plano de investimento para a Europa»1 onde se previa a criação de um Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos («FEIE»), de uma reserva transparente de 

projetos de investimento a nível europeu, de uma plataforma de aconselhamento 

(Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento - «PEAI») e colocava a 

tónica num programa ▌para eliminar os obstáculos ao investimento e concluir o 

Mercado Interno. 

(7) O Conselho Europeu de 18 de dezembro de 2014 concluiu que «fomentar o 

investimento e compensar as falhas do mercado na Europa constitui um desafio 

político fundamental» e que «o novo enfoque no investimento, conjugado com o 

compromisso dos Estados-Membros no sentido da intensificação das reformas 

estruturais e da prossecução de uma consolidação orçamental favorável ao 

crescimento, criará as bases para o crescimento e o emprego na Europa, e exigirá a 

criação de um Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) no grupo BEI 

com o objetivo de mobilizar 315 mil milhões de euros em novos investimentos entre 

2015 e 2017».  

(7-A) Em 13 de janeiro de 2015, a Comissão Europeia publicou uma comunicação 

intitulada “Otimizar o recurso à flexibilidade prevista nas atuais regras do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento” com vista a reforçar a ligação entre o investimento, as 

reformas estruturais e a responsabilidade orçamental. 

(8) O FEIE devia ser integrado numa estratégia global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos públicos e privados e para reduzir os défices de 

investimento na União, que assenta em três pilares: mobilizar financiamento para o 

investimento, fazer o investimento chegar à economia real e melhorar o clima de 

investimento na União. A estratégia deve promover a competitividade e a 

recuperação económica e ser complementar do objetivo de coesão económica, social 

e territorial em toda a União. Deve ser vista como um complemento a todas as 

outras ações necessárias para reduzir os défices de investimento na União e, ao 

funcionar como um fundo de garantia, como um estímulo para novos investimentos. 

(9) O clima de investimento no seio da União deve ser melhorado, através da remoção dos 

entraves ao investimento, garantindo que não haja discriminação baseada no facto 

de a gestão dos projetos ser pública ou privada, do reforço do Mercado Único e de 

uma maior previsibilidade regulamentar. O funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em contribuir para resolver as dificuldades que se 

levantam ao financiamento e à implementação de investimentos transformadores, 

produtivos e estratégicos na União que proporcionem um estímulo imediato à 

economia europeia e para assegurar um acesso mais alargado ao financiamento, com 

o objetivo de reduzir os níveis de desemprego e de impulsionar o crescimento na 

                                                 
1 Comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comité 

Económico e Social, ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento intitulada «Um 

plano de investimento para a Europa» COM(2014) 903 final. 
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União. Um melhor acesso ao financiamento deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas, incluindo para a criação de novas empresas e de 

empresas derivadas de universidades e de empresas da economia social e solidária. 

Convém igualmente estender os benefícios desse acesso alargado ao financiamento às 

empresas de pequena e média capitalização, ▌bem como às organizações sem fins 

lucrativos e às empresas da economia social.   Ao ultrapassar as atuais dificuldades 

da Europa no domínio do investimento e ao reduzir as disparidades regionais deve-se 

procurar contribuir para reforçar a competitividade, o potencial de investigação e de 

inovação e a coesão económica, social e territorial da União, bem como para apoiar 

uma transição da eficiência energética e de recursos para uma economia 

sustentável, circular e baseada nas energias renováveis, através da criação de 

empregos estáveis e melhor remunerados. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos estratégicos com elevado valor acrescentado em 

termos económicos, contribuindo para a consecução dos objetivos políticos da União, 

assegurando a sinergia e a adicionalidade entre as operações existentes na União, 

tais como, mas não exclusivamente, os projetos de interesse comum, 

independentemente da sua dimensão, que visam a realização do mercado único nos 

setores dos transportes, das telecomunicações, a transição das infraestruturas e a 

eficiência energética, incluindo os objetivos da União em matéria de energia, clima 

e eficiência estabelecidos na Estratégia Europa 2020 e no quadro para as políticas 

de clima e de energia em 2030 e que visam a consecução dos objetivos da Estratégia 

Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Para 

assegurar a adicionalidade entre as operações existentes, o FEIE deve orientar-se 

para projetos com um perfil de risco mais elevado do que as operações dos 

instrumentos existentes do BEI e da União e que estão orientados para os objetivos 

estabelecidos no presente regulamento. Ao ultrapassar as atuais dificuldades da 

União no domínio do investimento, contribuir-se-á para reforçar a coesão 

económica, social e territorial da União. O FEIE deve melhorar o acesso ao 

financiamento e a competitividade das empresas e outras entidades, com especial 

destaque para as PME e as empresas de média capitalização. 

(11-A) O apoio do FEIE às infraestruturas de transportes deve contribuir para os objetivos 

dos Regulamentos (UE) n.° 1315/2013(MIE) e (UE) n.° 1316/2013 (RTE-T), 

criando estruturas novas ou que faltam, mas também modernizando e reabilitando 

as existentes, permitindo simultaneamente o financiamento da investigação e 

inovação neste setor. Deverá ser prestada particular atenção a projetos sinergéticos 

que reforcem ligações entre os setores dos transportes, telecomunicações e energia, 

bem como a projetos de transportes inteligentes e sustentáveis.  

(11-B) A PAC constitui o único domínio de ação política da inteira competência 

comunitária que tem um âmbito de aplicação territorial, sendo, por conseguinte, 

ideal para a execução, em todo o território da UE, dos projetos relacionados com o 

FEIE. Muitos dos atuais instrumentos da PAC podem ser utilizados para realizar 

com êxito os investimentos orientados para fins específicos. 

(11-C)  Na sua comunicação intitulada «Uma estratégia-quadro para uma União da 

Energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações climáticas virada 

para o futuro», a Comissão salientou a importância da eficiência energética 
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enquanto fonte de energia por direito próprio, e indicou claramente que o FEIE «dá 

a possibilidade de mobilizar grandes investimentos para a renovação de edifícios». 

Sabe-se que os investimentos em eficiência energética criarão 2 milhões de 

empregos até 2020 e provavelmente outros 2 milhões até 2030. Para garantir que o 

FEIE cumpre o seu objetivo de mobilizar o investimento privado, criar emprego, 

impulsionar o desenvolvimento de uma economia resiliente e reduzir os 

desequilíbrios macroeconómicos, é necessário colocar uma ênfase especial na 

eficiência energética. Por conseguinte, é conveniente oferecer assistência técnica, 

no âmbito da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI), 

para o estabelecimento de plataformas específicas de investimento para projetos 

agregados no domínio da eficiência energética. 

(12) Um grande número de pequenas e médias empresas, bem como de empresas de média 

capitalização em toda a União, necessitam de assistência para atrair financiamento do 

mercado, nomeadamente no que respeita aos investimentos que comportam um maior 

grau de risco. O FEIE deve ajudar estas empresas a superar a escassez de capital e os 

problemas de inadequação dos mercados e a fragmentação financeira que 

conduzem a condições de concorrência desiguais na União, permitindo ao BEI e ao 

Fundo Europeu de Investimento («FEI») e aos bancos ou instituições de fomento 

nacionais, plataformas de investimento ou fundos efetuar injeções diretas e indiretas 

de capital, bem como prestar garantias para uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE.  

(13)  ▌A concessão de financiamento do FEIE às pequenas e médias empresas e às 

pequenas empresas de média capitalização pode ser canalizada através do Fundo 

Europeu de Investimento («FEI») para beneficiar da sua experiência nestas atividades. 

(14) O FEIE deve visar projetos com um elevado valor social, económico e ambiental. 

Deve em especial visar projetos que promovam a criação de emprego de qualidade, o 

crescimento sustentável a curto, médio e longo prazo e a competitividade, a 

investigação, a educação desde a mais tenra idade e a formação, a transição e a 

eficiência energéticas e das infraestruturas, nomeadamente os projetos com maior 

valor incremental, contribuindo assim para a consecução dos objetivos políticos da 

União, em conformidade com o artigo 3.º do TFUE e o artigo 9.º do TUE.   

(14-A)  Os investimentos apoiados pelo FEIE devem contribuir para a realização dos 

programas e políticas da União existentes e para as metas e os objetivos da 

Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Os 

Estados-Membros devem apoiar a aplicação das conclusões do Conselho Europeu 

de 17 de junho de 2010. Para alcançar os objetivos gerais estabelecidos no artigo 5.º, 

n.º 2, alíneas b) e c), devem contribuir para a consecução dos objetivos fixados nos 

artigos 170.º, 173.º, 179.º e 194.º, n.º 1, do TFUE. 

(14-B) A fim de melhor proteger as iniciativas cofinanciadas pela União e de daí poder 

retirar os devidos dividendos comerciais e económicos, é importante que os 

participantes nos projetos do FEIE respeitem um conjunto de regras, conforme 
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estabelecido no programa Horizonte 2020, relativo à exploração e divulgação dos 

resultados dos projetos, incluindo a sua proteção através da propriedade intelectual. 

(14-C) O FEIE deve apoiar um vasto leque de produtos financeiros, incluindo capital próprio, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá permitir ao FEIE adaptar-se às necessidades do 

mercado e, ao mesmo tempo, estimular o investimento do setor privado nos projetos. 

O FEIE não deve ser um substituto para o financiamento privado do mercado ou 

dos produtos disponibilizados pelos bancos de fomento nacionais e regionais, mas 

sim catalisar o financiamento privado compensando as falhas do mercado, de modo 

a maximizar a eficácia e o valor estratégico da utilização dos fundos públicos e 

reforçar a coesão em toda a União. 

(14-D) Os efeitos do FEIE sobre o emprego devem ser sistematicamente monitorizados e 

reforçados, em particular com vista a alcançar ganhos prolongados para a 

sociedade, sob a forma de empregos sustentáveis e de qualidade, fazendo com que 

tanto investidores como trabalhadores beneficiem do FEIE. 

(15) O FEIE deve visar projetos com um perfil de risco/rendimento mais elevado do que os 

atuais instrumentos da União e do Grupo BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. O FEIE deve procurar garantir o 

financiamento de projetos em toda a União ▌. Só deve ser utilizado caso não seja 

possível obter financiamento junto de outras fontes, incluindo junto de bancos 

privados ou públicos, de bancos de fomento regionais ou nacionais, ou junto do 

BEI. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos ▌que podem implicar um grau de risco adequado, 

superior ao das atuais atividades do Grupo BEI, sempre no respeito dos princípios e 

valores da União em matéria de normas sociais e ambientais, incentivando a 

transição para uma economia circular, hipocarbónica e em termos de coesão 

territorial, sem deixar de satisfazer os requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. O FEIE não deve apenas procurar reduzir o custo do 

capital do investimento em projetos para os quais seja possível obter financiamento 

privado, mesmo na ausência da garantia da UE. O risco médio dos projetos no 

âmbito do FEIE deve ser mais elevado do que ao abrigo de qualquer outra carteira 

de investimentos disponível na União. As políticas de preços da garantia da UE 

devem ter em devida conta a necessidade de suprir os défices de investimento e a 

fragmentação financeira na União. 

(16-A) O FEIE deve continuar a apoiar projetos nas áreas da educação, formação e 

investigação, o desenvolvimento de competências no domínio das TIC e da educação 

digital, bem como projetos no setor das indústrias culturais e criativas. O 

investimento nestas áreas deve adotar uma abordagem holística, que respeite 

devidamente, em cada caso, o valor intrínseco da educação e da cultura. 

(17) As decisões relativas à utilização da garantia da UE para eventuais projetos e para o 

direito dos bancos de fomento nacionais ou plataformas de investimento utilizarem 

a denominação de «Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos» devem ser 

confiadas de forma transparente e independente, a um Comité de Investimento, em 
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conformidade com as orientações em matéria de investimento adotadas pelo 

Conselho de Direção nos termos do presente regulamento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por oito peritos independentes representativos de uma vasta gama 

de competências descritas no presente regulamento, devendo os referidos peritos ser 

aprovados pelo Parlamento Europeu. 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os investimentos, a União deve conceder uma 

garantia de montante igual a 16 000 000 000 EUR. Quando prestada com base numa 

carteira, a cobertura da garantia deve ser limitada, em função do tipo de instrumento - 

dívida, capital próprio ou garantia - sob a forma de uma percentagem do volume da 

carteira de autorizações por liquidar. Prevê-se que, quando a garantia for combinada 

com os 5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo BEI, esse apoio do FEIE gere 

60 800 000 000 EUR de investimento adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 

60 800 000 000 de EUR apoiados pelo FEIE deverão gerar um total de 

315 000 000 000 de EUR em investimentos na União, ao longo de um período de três 

anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento. É necessário, e 

essencial para garantir um impacto, que os Estados-Membros paguem outras 

contribuições consideráveis para o capital do FEIE, de modo a aproximar a 

capacidade do Fundo das atuais necessidades. As garantias associadas a projetos que 

são concluídos sem qualquer acionamento de garantia ficam disponíveis para apoiar 

novas operações.  

(18-A)   O Banco Central Europeu manifestou a sua disponibilidade para comprar no 

mercado secundário obrigações emitidas pelo FEIE, caso este último as venha a 

emitir ou o BEI o faça em seu nome. 

(19) A fim de permitir um aumento suplementar, altamente necessário, dos seus recursos, 

a participação no FEIE deve estar aberta a terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os governos regionais com competências fiscais e legislativas, os bancos de fomento 

nacionais e regionais, os bancos regionais ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, entidades do setor privado e entidades do 

exterior da União, sujeito ao acordo dos contribuidores já existentes. As partes 

terceiras podem contribuir diretamente para o FEIE. A participação de um Estado-

Membro no FEIE através de múltiplas organizações e estruturas económicas 

públicas não confere a Estados-Membros e a partes terceiras relevantes uma 

participação adicional na sua estrutura governativa.  

(19-A) O FEIE deve igualmente ter a possibilidade de apoiar estruturas de fundos privados, 

como os Fundos Europeus de Investimento a Longo Prazo (ELTIF, na sigla 

inglesa), criados por investidores privados e/ou bancos de fomento nacionais, que 

poderão também desempenhar um papel importante, constituindo um veículo 

complementar para a injeção de investimentos públicos ou público-privados na 

economia real. De acordo com o previsto no Regulamento XX/XXXX, a Comissão 

deve privilegiar e racionalizar os seus processos para todas as candidaturas aos 

ELTIF para financiamentos com origem no BEI. A Comissão e o BEI devem ainda 

explorar todos os tipos possíveis de cooperação entre o FEIE e os ELTIF. 

(20) A nível dos projetos, as partes terceiras podem participar com o FEIE no 

cofinanciamento de projetos individuais ou através de plataformas de investimento ▌.  
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(20-A)  A fim de libertar investimentos a nível nacional e regional, deve poder ser 

concedida a garantia da UE aos bancos ou às instituições de fomento nacionais ou 

regionais, às plataformas de investimento ou aos fundos, procurando, sempre que 

possível, atenuar os requisitos de fundos próprios. Estas operações devem ser 

consideradas operações do FEIE. 

(20-B) A contribuição financeira de um Estado-Membro efetuada sob a forma de medidas 

extraordinárias em favor do FEIE, das plataformas específicas de investimento e 

dos bancos de fomento nacionais que beneficiam da garantia da UE deve ser 

abrangida pela totalidade das regras em vigor do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. 

(20-C) Tendo em consideração que os ativos no domínio das infraestruturas apresentam 

um significativo historial de incumprimento e recuperação e que o financiamento de 

projetos de infraestruturas pode constituir uma solução para a diversificação das 

carteiras de ativos dos investidores institucionais, os projetos de infraestruturas que 

beneficiem de apoio do FEIE devem ser considerados como exposições do tipo 1 

para o cálculo do requisito de capital de solvência, tal como está definido no título I, 

capítulo V, secção 6, do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão, que 

completa a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao 

acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II). Esta 

perspetiva deve ser analisada no âmbito da revisão dos métodos, pressupostos e 

parâmetros-padrão usados no cálculo do requisito de capital de solvência com a 

fórmula-padrão referida no considerando 150 do Regulamento Delegado. 

(21) O FEIE deve complementar e suplementar programas da União em curso a nível 

regional e nacional, bem como as atividades habituais do BEI. Os Estados-Membros 

podem utilizar os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para contribuir para 

o financiamento de projetos elegíveis que são apoiados pela garantia da UE, desde que 

se encontrem satisfeitos todos critérios de elegibilidade aplicáveis, e para investir no 

capital dos bancos ou instituições de fomento, plataformas de investimento ou 

fundos. A flexibilidade desta abordagem deverá maximizar o potencial de atração dos 

investidores para os domínios de investimento visados pelo FEIE. 

(21-A) Os Estados-Membros podem recorrer aos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o financiamento de projetos elegíveis que sejam 

apoiados pela garantia da UE, em conformidade com os objetivos, princípios e 

regras aplicáveis aos referidos Fundos, nomeadamente o Regulamento (UE) n.º 

1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (designado «Regulamento sobre 

Disposições Comuns»), e com os acordos de parceria e programas pertinentes. A 

flexibilidade desta abordagem deve fomentar as sinergias entre os instrumentos da 

União, garantir o maior valor acrescentado possível e aumentar o potencial de 

atração dos investidores para os domínios de investimento visados pelo FEIE. Deve 

garantir-se a plena complementaridade entre instrumentos e investimentos, sem 

substituir os instrumentos financeiros desenvolvidos ao abrigo dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento, a fim de evitar ao máximo possível o efeito 

de exclusão entre si. 
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(22) Em conformidade com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e para 

efeitos de segurança jurídica, os investimentos em infraestruturas e em projetos 

apoiados no âmbito do FEIE, quando cofinanciados pelos Estados-Membros, devem 

respeitar as regras relativas aos auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão anunciou 

que, dentro de um prazo razoável (em todo o caso, antes da entrada em vigor do 

presente regulamento), irá formular um conjunto de princípios fundamentais, para 

efeitos de avaliação dos auxílios estatais, que os projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A Comissão anunciou que, se um dado 

projeto, independentemente do setor económico, satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional complementar será apreciado mediante uma 

avaliação simplificada e acelerada em matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela Comissão será a proporcionalidade do apoio 

público (ausência de sobrecompensação). A Comissão anunciou igualmente que irá 

fornecer orientações complementares sobre esse conjunto de princípios fundamentais, 

com vista a assegurar uma utilização eficiente dos fundos públicos e o pleno respeito 

pelo princípio da confiança legítima. 

(23) Tendo em conta a necessidade de uma ação urgente a nível da União, o BEI e o FEI 

poderão ter financiado projetos adicionais, fora do seu perfil habitual, no decurso de 

2015, antes da entrada em vigor do presente regulamento. A fim de maximizar o 

benefício das medidas previstas no presente regulamento, deverá ser possível incluir 

esses projetos adicionais na cobertura da garantia da UE caso preencham os critérios 

substantivos estabelecidos no presente regulamento. 

(24) As operações de financiamento e investimento do BEI apoiadas pelo FEIE devem ser 

geridas de acordo com o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho1, incluindo as medidas de controlo adequadas e as medidas 

destinadas a evitar a evasão fiscal, bem como com as regras e procedimentos 

relevantes respeitantes ao Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e ao 

Tribunal de Contas, incluindo o acordo tripartido entre a Comissão Europeia, o 

Tribunal de Contas Europeu e o Banco Europeu de Investimento. 

(25) O BEI e o Comité de Investimento devem proceder regularmente à avaliação e 

comunicação das atividades apoiadas pelo FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho, impacto, adicionalidade e valor acrescentado, bem como a 

sua coordenação e coerência com outras políticas da União, nomeadamente a 

coordenação e coerência com o apoio dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, e de identificar os aspetos suscetíveis de melhorar as futuras atividades. 

Estas avaliações e informações deverão ser divulgadas ao público e contribuir para a 

responsabilização e a análise da sustentabilidade. 

(25-A) As políticas do FEIE devem ter em conta a igualdade entre homens e mulheres e 

apoiar a integração da perspetiva de género, bem como a prevenção de qualquer 

                                                 
1  Regulamento (UE, EURATOM) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 

1). 
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tipo de discriminação, especialmente no que respeita à acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência. 

(26) Em paralelo com as operações de financiamento que serão realizadas através do FEIE, 

deve ser criada uma Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento 

(«PEAI»). A PEAI deve facultar um apoio reforçado ao desenvolvimento e à 

preparação de projetos em toda a União, com base na experiência da Comissão, do 

BEI, dos bancos de fomento nacionais e das autoridades de gestão dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento. Estabelecer-se-á assim um ponto de entrada 

único para as questões relacionadas com a assistência técnica aos investimentos no 

interior da União. A PEAI deve fornecer gratuitamente serviços de assessoria 

técnica, de forma a garantir um acesso equitativo ao financiamento do FEIE em 

toda a União. A PEAI deve cooperar estreitamente com estruturas análogas a nível 

nacional, a fim de garantir assistência descentralizada no terreno, com base numa 

abordagem multilingue, e facilitar a divulgação eficaz de informações. 

(26-A) A PEAI deve, em particular, desenvolver as boas práticas em programas existentes, 

tais como ELENA (Assistência Europeia à Energia Local), FEEE (Fundo Europeu 

para a Eficiência Energética), JEREMIE (Recursos Europeus Comuns para as 

Micro e Médias Empresas) JASPERS (Assistência Conjunta de Apoio a Projetos 

nas Regiões Europeias), JESSICA (Apoio Europeu Conjunto ao Investimento 

Sustentável em Zonas Urbanas) e JASMINE (Ação Comum para Apoiar as 

Instituições de Microfinanças na Europa). 

(27) Para cobrir os riscos relacionados com a garantia da UE ao BEI, deve ser criado um 

fundo de garantia. Esse fundo de garantia deverá ser constituído através de uma 

contribuição gradual do orçamento da União. O fundo de garantia deve também 

receber, subsequentemente, receitas e reembolsos provenientes dos projetos que 

beneficiam de apoio do FEIE, bem como montantes recuperados junto de devedores 

em incumprimento quando o Fundo já tiver intervindo a título de garantia perante o 

Banco Europeu de Investimento. Os eventuais excedentes do fundo de garantia 

resultantes de um ajustamento do montante-objetivo ou de quaisquer outras 

remunerações remanescentes na sequência do restabelecimento do montante-

objetivo deverão ser restituídos ao orçamento geral da União enquanto receita 

afetada, a fim de reconstituir as rubricas que possam ter sido utilizadas como fonte 

de reafetação ao fundo de garantia da UE. 

(28) O fundo de garantia destina-se a prever uma reserva de liquidez para o orçamento da 

União contra as perdas incorridas pelo FEIE na prossecução dos seus objetivos. A 

experiência relativamente à natureza dos investimentos a apoiar pelo FEIE indica que 

o nível de recursos no fundo de garantia deve representar um rácio de 50 % ▌das 

obrigações totais de garantia da União. 

(29) A contribuição a partir do orçamento da União ▌ será progressivamente autorizada 

pelo Parlamento Europeu e ▌pelo Conselho no âmbito dos processos orçamentais 

anuais até 2022, inclusive. Para o efeito, a autoridade orçamental deve recorrer, se 

for caso disso, a todos os meios de que dispõe ao abrigo do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020, nomeadamente o recurso à 
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margem global relativa às autorizações, a margem global relativa aos pagamentos e 

o instrumento de flexibilidade. 

(30) Em virtude da sua equiparação a instrumentos financeiros da União, a garantia 

concedida pela UE ao BEI e o fundo de garantia devem respeitar os princípios da boa 

gestão financeira, da transparência, da proporcionalidade, da não discriminação, da 

igualdade de tratamento e da subsidiariedade, referidos no artigo 140.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho1 e, 

se for caso disso, o disposto no artigo 139.º do mesmo regulamento.  

(31) Existe, na União, um número significativo de projetos potencialmente viáveis do 

ponto de vista económico e técnico que não estão a ser financiados por falta de 

segurança e transparência no que lhes diz respeito. Tal deve-se frequentemente ao 

facto de os investidores privados não terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI ▌deverão promover a criação de um repertório 

transparente de projetos atuais e futuros na União que sejam propícios ao 

investimento. Este «repertório de projetos» deve assegurar que são disponibilizadas 

ao público informações sobre projetos de investimento, de forma regular e estruturada, 

por forma a garantir que os investidores dispõem de informações fiáveis e 

transparentes para fundamentar as suas decisões de investimento. No âmbito deste 

repertório, deve ser garantida a proteção de segredos comerciais fundamentais. 

(32) Os Estados-Membros, em cooperação com as autoridades regionais e locais, devem 

poder contribuir para o repertório de projetos de investimento europeus, fornecendo, 

nomeadamente, informações sobre os projetos de investimento para o seu território. 

(33) O repertório de projetos deverá incluir projetos em toda a União para assegurar a 

visibilidade junto dos investidores, sendo elaborado exclusivamente para fins de 

informação. ▌Pode incluir projetos suscetíveis de serem integralmente financiados 

pelo setor privado ou com a assistência de outros instrumentos previstos a nível 

europeu ou nacional. O FEIE deve estar apto a apoiar o financiamento e o 

investimento ecologicamente sustentável nos projetos identificados no repertório de 

projetos, mas não deve haver qualquer automatismo entre a inclusão nessa lista e o 

acesso ao apoio do FEIE, devendo o BEI e o Comité de Investimento dispor de pleno 

poder discricionário para selecionar e apoiar projetos que não estão incluídos na lista. 

(34) Para garantir a responsabilização perante os cidadãos europeus, o BEI deve informar 

regularmente o Parlamento Europeu e o Conselho sobre os progressos e o impacto do 

FEIE, em especial sobre a adicionalidade das operações conduzidas ao abrigo do 

FEIE quando comparada com as operações normais do BEI, incluindo as 

operações especiais. A pedido do Parlamento Europeu, o Presidente do Conselho de 

Direção e o Diretor Executivo deverão participar nas audições e responder às 

perguntas formuladas num determinado prazo. 

                                                 
1 Regulamento (UE, EURATOM) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 



 

RR\1058953PT.doc 17/384 PE551.465v03-00 

 PT 

(35) A fim de assegurar uma cobertura adequada das obrigações de garantia da UE, bem 

como de assegurar a disponibilidade permanente da garantia da UE, deve ser delegado 

na Comissão o poder de adotar atos em conformidade com o artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia no que diz respeito à adaptação dos 

montantes a ser pagos a partir do orçamento geral da União Europeia. É 

particularmente importante que a Comissão proceda às consultas adequadas durante os 

trabalhos p reparatórios, nomeadamente a nível de peritos. É conveniente que a 

Comissão, ao preparar e elaborar atos delegados, assegure a transmissão simultânea, 

atempada e adequada dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, 

(36) Uma vez que os objetivos do presente regulamento, a saber, apoiar o investimento na 

União e assegurar um acesso mais alargado ao financiamento para as empresas com 

menos de 3000 trabalhadores, não podem ser suficientemente realizados pelos 

Estados-Membros devido às disparidades na sua capacidade orçamental para agir, mas 

podem, em virtude da sua dimensão e efeitos, ser melhor alcançados a nível da União, 

a União pode adotar medidas, em conformidade com o princípio da subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade, consagrado no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para atingir aqueles objetivos, 

CAPÍTULO I - Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos  

Artigo 1.°  

Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

1. A Comissão negociará um projeto de acordo com o Banco Europeu de Investimento 

(BEI) com vista à instituição de um Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(«FEIE»), de acordo com os requisitos do presente regulamento.  

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento por parte das empresas com menos de 3 000 

trabalhadores, dando prioridade às pequenas e médias empresas e às pequenas 

empresas de média capitalização, facultando ao BEI capacidade de absorção de 

riscos («Acordo FEIE»).  

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos Estados-Membros e de outras partes 

terceiras, incluindo os bancos nacionais ou regionais de fomento ou as agências 

públicas detidas ou controladas pelos Estados-Membros, as autoridades regionais, 

as plataformas específicas de investimento, bem como as entidades do setor privado. 

Os Estados-Membros e as partes terceiras não podem fazer parte do Conselho de 

Direção. 

2-A.  A Comissão ficará habilitada a aderir ao Acordo FEIE em nome da União por 

meio de um ato delegado, em conformidade com o artigo 17.º, desde que o Acordo 

FEIE satisfaça os requisitos do presente regulamento. 
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2-B.  A Comissão ficará habilitada a aceitar alterações posteriores ao Acordo FEIE em 

nome da União por meio de atos delegados, em conformidade com o artigo 17.º, 

desde que as alterações ao Acordo FEIE satisfaçam os requisitos do presente 

regulamento. 

Artigo 1.º-A 

Definições 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

a) «Acordo FEIE», o instrumento jurídico através do qual a Comissão e o BEI 

especificam as condições estabelecidas no presente regulamento para a gestão do 

FEIE; 

b)  «Banco ou instituição de fomento nacional», a entidade jurídica que exerça uma 

atividade financeira a título profissional à qual um Estado-Membro confira 

mandato, a nível central, regional ou local, para o exercício de atividades de 

fomento ou desenvolvimento;  

c)  «Plataformas de investimento», entidades de finalidade especial, contas de gestão, 

mecanismos contratuais de cofinanciamento ou de partilha de riscos ou 

mecanismos instituídos por quaisquer outros meios através dos quais os investidores 

canalizem uma contribuição financeira de modo a financiar determinado número 

de projetos de investimento e que podem incluir plataformas nacionais que agrupem 

vários projetos de investimento no território de um determinado Estado-Membro, 

plataformas plurinacionais ou regionais que agrupem parceiros de vários Estados-

Membros ou países terceiros interessados em grandes projetos numa determinada 

área geográfica, e plataformas temáticas suscetíveis de congregar projetos de 

investimento num determinado sector; 

d)  «Pequenas e médias empresas» ou «PME», as micro, pequenas e médias empresas 

na aceção do artigo 2.º do Anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão1; 

e)  «Pequenas empresas de média capitalização», entidades jurídicas com menos de 499 

trabalhadores e que não sejam PME;   

f)  «Empresas de média capitalização», entidades jurídicas com menos de 3000 

trabalhadores e que não sejam PME nem pequenas empresas de média 

capitalização;  

g)  «Adicionalidade», apoio do FEIE a operações que respondam a problemas de 

inadequação dos mercados em matéria de investimento, e que não teria sido possível 

realizar nesse período a título de instrumentos normais do BEI, incluindo operações 

especiais, sem o apoio do FEIE, ou na mesma medida durante esse período a título 

do FEI e de instrumentos da UE. Projetos apoiados pelo FEIE que, embora visando 

a criação de emprego e o crescimento, têm, regra geral, um perfil de risco mais 

                                                 
1 Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, 

pequenas e médias empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36). 
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elevado do que o dos projetos apoiados por operações normais do BEI, incluindo 

operações especiais. 

Artigo 2.º 

Termos do acordo FEIE 

1. O acordo FEIE incluirá, em especial, os seguintes elementos: 

(a)  disposições que regem a instituição do FEIE como um mecanismo de garantia 

distinto, claramente identificável e transparente, e gerido pelo BEI com 

contabilidade separada;  

(b) montante e condições da contribuição financeira que é disponibilizada pelo 

BEI através do FEIE; 

(c) condições do financiamento que é concedido pelo BEI ao Fundo Europeu de 

Investimento («FEI») através do FEIE; 

(d) disposições respeitantes ao governo do FEIE, em conformidade com o 

artigo 3.º, sem prejuízo dos Estatutos do Banco Europeu de Investimento;  

(d-A) requisitos pormenorizados para as operações de financiamento e 

investimento do BEI e o financiamento concedido pelo BEI ao FEI, que 

sejam elegíveis para a garantia da UE, em conformidade com o artigo 5.º, n.º 

2-A, e o artigo 5.º-A; 

(d-B)  um painel de avaliação dos indicadores essenciais de desempenho a utilizar 

para avaliar o impacto macroeconómico dos investimentos do FEIE, 

incluindo sobre o emprego e o crescimento, a eficiência energética, a RTE-T, 

a mobilidade urbana, o cumprimento dos objetivos da União, nomeadamente 

os objetivos da Estratégia Europa 2020, e sobre a mobilização de capitais 

privados e o seu efeito sobre o apoio ao investimento; 

(e) regras pormenorizadas sobre a prestação da garantia da UE, em conformidade 

com o artigo 7.º, incluindo a sua cobertura limitada das carteiras de tipos 

específicos de instrumentos, o seu acionamento (que - com exceção de 

possíveis casos de perdas de capital próprio - apenas deverão ocorrer uma vez 

por ano, quando os lucros e perdas resultantes das operações tiverem sido 

compensados) e a sua remuneração, bem como o requisito de a remuneração 

pela assunção de riscos ser repartida pelos contribuidores na proporção da 

respetiva quota de risco; 

(f) disposições e procedimentos no que diz respeito à recuperação de créditos; 

(f-A)  o procedimento de seleção de projetos, incluindo o papel do BEI na 

avaliação inicial das propostas de projetos e respetiva transmissão ao Comité 

de Investimento; 
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(g) requisitos relativos à utilização da garantia da UE, nomeadamente no que se 

refere a prazos específicos e indicadores essenciais de desempenho; 

 (g-A) disposições pormenorizadas para garantir que as operações de 

financiamento e investimento assinadas pelo BEI durante o período de 

transição previsto no artigo 20.º beneficiem da garantia da UE; 

(h) disposições relativas ao financiamento ▌da PEAI em conformidade com o 

artigo 8.º-A (novo); 

(i) disposições que regem a forma como partes terceiras podem co-investir com as 

operações de financiamento e investimento do BEI apoiadas pelo FEIE; 

(j) modalidades da garantia da União;  

(j-A) disposições relativas à propriedade intelectual dos projetos financiados, como 

estabelecido no Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1. 

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção clara entre as operações efetuadas com o 

apoio do FEIE e as demais operações do BEI. O BEI deverá, por essa razão, 

assegurar que as atividades do FEIE sejam objeto de demonstrações financeiras 

distintas. 

O Acordo FEIE preverá que as atividades do FEIE realizadas pelo FEI são 

governadas pelos órgãos de governo do FEI. Devem, contudo, ser incluídas nos 

relatórios gerais sobre o FEIE. 

O Acordo FEIE preverá que a remuneração atribuível à União em resultado das 

operações apoiadas pelo FEIE é paga após a dedução dos pagamentos devidos pelo 

acionamento da garantia da UE e, subsequentemente, dos custos em conformidade 

com o artigo 8.º-A (novo) e com o artigo 5.º, n.º 3.  

▌ 

3. Os Estados-Membros que aderem ao Acordo FEIE poderão fornecer o seu 

contributo, nomeadamente, em numerário ou sob a forma de uma garantia aceitável 

pelo BEI. As outras partes terceiras apenas poderão fornecer a sua contribuição em 

numerário. 

Artigo 2.º-A 

Regulamentação financeira 

As disposições financeiras aplicáveis ao FEIE e à PEAI deverão ser adotadas pelo 

Conselho de Direção. Estas podem não divergir do Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 966/2012. 

                                                 
1 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 

2013, que cria o Horizonte 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) e que 

revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE (JO L 347 de 20.12.2013, p. 104). 
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No quadro das negociações do Acordo FEIE, antes da criação do FEIE ou após 

um pedido formal do Conselho de Direção, a Comissão pode ficar habilitada a 

permitir, em casos devidamente justificados, derrogações sob a forma de 

disposições financeiras transitórias por meio de um ato delegado, em 

conformidade com o artigo 290.º do TFUE e o artigo 17.º do presente regulamento. 

Tais disposições transitórias deverão ser válidas por um período máximo de três 

anos ou até o Parlamento e o Conselho alterarem o Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 com vista a incorporar os requisitos especiais do FEIE. 

Artigo 3.°  

Governo do FEIE 

1. O Acordo FEIE dispõe que o FEIE seja governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação estratégica, em consonância com os objetivos da 

Estratégia Europa 2020 e concedendo especial atenção aos países e regiões onde o 

impacto sobre o crescimento e o emprego é maior, a afetação estratégica de ativos e 

as políticas e procedimentos operacionais, incluindo a política de investimento dos 

projetos suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE e o perfil de risco do FEIE, com 

vista a maximizar o crescimento, o emprego e o investimento, em conformidade 

com os objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2, e no artigo 5.º, n.º 2, alínea a) e no 

que toca a assegurar a adicionalidade dos investimentos apoiados pela garantia do 

FEIE. O Conselho de Direção definirá a política de investimento relativamente às 

plataformas de investimento elegíveis. O Conselho de Direção determinará as 

políticas de preços da garantia da UE, tendo em devida consideração a necessidade 

de abordar as lacunas no investimento e a fragmentação financeira na União. O 

Conselho de Direção adotará orientações de investimento para a utilização da 

garantia da UE a aplicar pelo Comité de Investimento.  

1-A. As prioridades a serem prosseguidas pela Comissão para as orientações de 

investimento do FEIE devem refletir os objetivos da União e estar em 

conformidade com o artigo 5.º, n.º 2-A, do presente regulamento. Estas deverão ser 

especificadas antes de o Acordo FEIE entrar em vigor e revistas, se necessário. 

Tais prioridades devem ser públicas. Para o efeito, a Comissão ficará habilitada a 

adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 17.º. 

 Ao exercer o seu mandato no Conselho de Direção do FEIE, a Comissão 

promoverá as prioridades definidas e revistas em conformidade com o primeiro 

parágrafo e votará em conformidade com as mesmas. 

2. O Conselho de Direção é composto por quatro ▌membros: três nomeados pela 

Comissão e um pelo BEI. O Conselho de Direção elegerá, de entre os seus 

membros, o Presidente por um mandato de três anos renovável uma vez.   

O Conselho de Direção deliberará por consenso.  

3. ▌O Conselho de Direção ▌tomará decisões por consenso. ▌ 
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 ▌Os Estados-Membros e as partes terceiras devem poder contribuir para o FEIE 

em forma de garantias ou de numerário, respetivamente, mas não devem ser 

membros do Conselho de Direção. 

As atas das reuniões do Conselho de Direção serão publicadas assim que forem 

aprovadas pelo Conselho. 

4. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha um Diretor Executivo, que será incumbido 

da gestão corrente do FEIE e de preparar e presidir as reuniões do Comité de 

Investimento a que se refere o n.º 5. O Diretor Executivo será assistido por um 

Diretor Executivo Adjunto. 

O diretor executivo apresentará trimestralmente ao Conselho de Direção um relatório 

sobre as atividades do FEIE. O Diretor Executivo e o Diretor Executivo Adjunto 

serão nomeados pelo Conselho de Direção sob proposta conjunta da Comissão e do 

BEI, por um mandato de três anos renovável uma vez. Com base num concurso 

público, e após consulta do Conselho de Direção, a Comissão, depois de ter 

recebido o consentimento do BEI, fornecerá ao Parlamento Europeu uma lista 

restrita de candidatos aos cargos de Diretor Executivo e Diretor Executivo 

Adjunto. 

A Comissão, após receber o consentimento do BEI, transmitirá ao Parlamento 

Europeu, para aprovação, uma proposta de nomeação do Diretor Executivo e do 

Diretor Executivo Adjunto. Na sequência da aprovação dessa proposta, o Conselho 

de Direção nomeia o Diretor Executivo e o Diretor Executivo Adjunto. 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise dos potenciais projetos em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação do apoio da garantia da UE para esses 

projetos, em conformidade com o artigo 5.º, independentemente da sua localização 

geográfica. Além disso, o Comité de Investimento será o órgão competente para 

aprovar a elegibilidade das plataformas de investimento e dos bancos de fomento 

nacionais e para lhes permitir utilizar a denominação «FEIE» ou «Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos». O pedido de aprovação deve ser 

renovado se a plataforma de investimento alterar as suas políticas de investimento 

básico de forma substancial. 

O Comité de Investimento será composto por oito peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos independentes deverão possuir um elevado nível de 

experiência de mercado relevante no domínio da estruturação e do financiamento 

de projetos, bem como conhecimentos de macroeconomia. O Comité de 

Investimento terá uma composição pluridisciplinar, abrangendo uma vasta gama 

de competências em vários setores e de mercados geográficos no interior da União. 

Entre as habilitações exigidas, incluem-se a posse de conhecimentos especializados 

em investimentos relacionados com os objetivos gerais dos FEIE em domínios 

como, por exemplo, a investigação e desenvolvimento, os transportes e as PME, os 

objetivos ambientais, as questões sociais, incluindo a economia social e solidária, a 

experiência em projetos de investimento público e de iniciativa pública, a coesão 

territorial e a experiência em matéria de investimentos no domínio da educação e 
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da formação. O Comité de Investimentos será nomeado pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de até três anos renovável, não podendo ultrapassar seis anos no 

total.  

Com base num concurso público, e após consulta do Conselho de Direção, a 

Comissão, depois de ter recebido o consentimento do BEI, fornecerá ao 

Parlamento Europeu uma lista restrita de candidatos aos cargos correspondentes 

aos oito peritos do Comité de Investimento. 

A Comissão, após receber o consentimento do BEI, transmitirá ao Parlamento 

Europeu, para aprovação, uma proposta de nomeação dos peritos que seja 

equilibrada em termos de género. Na sequência da aprovação dessa proposta, o 

Conselho de Direção nomeará os peritos para um mandato de três anos renovável. 

No exercício das suas funções, os membros do Comité de Investimento serão 

independentes e não receberão instruções do BEI, das instituições da União, dos 

Estados-Membros nem de qualquer outro organismo público ou privado. O pessoal 

do BEI pode prestar apoio analítico, logístico e administrativo. No entanto, as 

avaliações de projetos efetuadas pelo pessoal do BEI não serão vinculativas para o 

Comité de Investimento. 

Os CV e declarações de interesses de cada membro do Comité de Investimento 

devem ser públicos, constantemente atualizados e sujeitos a controlos de validade 

aprofundados da Comissão e do BEI.  

O Comité de Investimento deliberará por maioria simples e tornará públicas e 

acessíveis as suas deliberações.  

 

CAPÌTULO II - Garantia da UE e fundo de garantia 

Artigo 4.º 

Garantia da UE 

A União prestará uma garantia irrevogável e incondicional ao BEI para operações de 

financiamento ou investimento efetuadas no interior da União e abrangidas pelo 

presente regulamento e pelo acordo FEIE («garantia da UE»), incluindo operações 

entre parceiros de vários Estados-Membros e um país terceiro que se enquadre no 

âmbito da Política Europeia da Vizinhança, incluindo a Parceria Estratégica, a 

Política de Alargamento e o Espaço Económico Europeu ou a Associação 

Europeia de Comércio Livre, ou entre um Estado-Membro e um território ou país 

ultramarino, conforme previsto no Anexo II do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia. A garantia da UE será concedida como uma garantia automática 

no que respeita aos instrumentos referidos no artigo 6.º. Deve procurar atenuar os 

requisitos de fundos próprios no caso de ser concedida a um banco de fomento ou 

a uma plataforma de investimento. 
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Artigo 5.°  

Requisitos aplicáveis à utilização da garantia da UE 

1. A concessão da garantia da UE será subordinada à entrada em vigor do Acordo FEIE 

e à adoção de orientações em matéria de investimento pelo Conselho de Direção. 

2. A garantia da UE será concedida para as operações de financiamento e investimento 

do BEI ou de financiamento do FEI pelo BEI a nível do investimento em fundos, 

com vista à realização de operações de financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, e aprovadas pelo Comité de Investimento.  

As operações em causa deverão ser coerentes com as políticas da União e apoiar um 

dos seguintes objetivos gerais: 

(a) desenvolvimento de infraestruturas de transportes novas, existentes ou que 

faltam e de tecnologias inovadoras, nos termos dos Regulamentos (UE) 

n.º 1316/2013 (MIE) e (UE) n.º 1315/2013 (Orientações da RTE-T), desde que 

sejam abrangidas, tanto redes centrais e abrangentes, como prioridades 

horizontais;  

(a-A) desenvolvimento de projetos de mobilidade urbana inteligente e sustentável 

que incluam objetivos em matéria de acessibilidade, redução da emissão de 

gases com efeito de estufa, energia e prevenção de acidentes; 

(b) desenvolvimento e modernização das infraestruturas energéticas, em 

conformidade com as prioridades da União no domínio da energia, bem 

como os objetivos globais para 2020, 2030 e 2050 em matéria de clima e 

energia, em especial, as interligações, as redes inteligentes a nível da 

distribuição, o armazenamento de energia e a sincronização dos mercados;  

(c) expansão da energia renovável, eficiência ▌na utilização dos recursos, 

eficiência energética e poupança de energia, com particular destaque para a 

redução da procura de energia pela gestão da procura e a renovação de 

edifícios; 

(d) desenvolvimento de tecnologias da informação e da comunicação, de 

infraestruturas digitais e de telecomunicações e de redes de banda larga em 

toda a União; 

(e) investimento na inovação, investigação e desenvolvimento, incluindo 

infraestruturas de investigação, projetos-piloto e projetos de demonstração, 

colaboração entre as universidades e a indústria, e transferência de 

conhecimentos e tecnologias; 

(e-A) investimento na educação, na formação e em competências empresariais; 

(e-B) investimento em soluções inovadoras no domínio da saúde, como a saúde em 

linha e medicamentos novos e eficazes, e no setor social; 

(e-C) investimento nas indústrias culturais e criativas; 
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(e-D) investimento em projetos e infraestruturas no domínio da proteção e da 

gestão ambiental, reforço dos serviços ecossistémicos e desenvolvimento 

urbano sustentável; 

(e-E) apoio financeiro, incluindo a concessão de financiamento de risco para 

fundo de maneio, para as PME, para a criação de novas empresas, empresas 

derivadas e pequenas empresas de média capitalização através do FEI, bem 

como às empresas de média capitalização, a fim de garantir a liderança 

tecnológica em setores inovadores e sustentáveis; 

(e-F) financiamento de projetos que sejam conformes com os objetivos do 

Programa Horizonte 2020 e do Mecanismo Interligar a Europa. 

A garantia da UE será igualmente concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento ou fundos e bancos nacionais e regionais de 

fomento ou outras instituições que investem em operações que satisfazem os 

requisitos do presente regulamento, após a aprovação pelo Comité de Investimento. 

Nesse caso, o Conselho de Direção deverá definir políticas, em conformidade com o 

artigo 3.º, n.º 1, relativamente às entidades elegíveis deixando à sua discrição a 

aprovação das decisões individuais de investimento. Estas operações e as respetivas 

contribuições devem ser consideradas operações do FEIE. As plataformas de 

investimento podem congregar coinvestidores, autoridades públicas, peritos, 

estabelecimentos de ensino, formação e investigação, parceiros sociais e 

representantes da sociedade civil e outros intervenientes relevantes a nível 

europeu, nacional e regional. 

2-A. O FEIE deverá visar projetos com um perfil de risco mais elevado do que os atuais 

instrumentos da União e do BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. O FEIE apoiará projetos que busquem a 

consecução dos seguintes objetivos: 

a) são viáveis de um ponto de vista económico, de acordo com uma análise 

custo/benefício que siga as normas europeias, e quando  o cofinanciamento 

por parte de um parceiro público ou de um intermediário financeiro, tal 

como uma plataforma de investimento ou um banco de fomento, fornece 

apoio para colmatar uma possível lacuna financeira; 

b) prosseguem o objetivo da União de obtenção de um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, bem como a criação de emprego de qualidade, 

reforçam a coesão económica, social e territorial, e proporcionam um nível 

elevado de progresso económico e social como um valor acrescentado da 

UE; 

c) incidem sobre operações que não poderiam ter sido realizadas recorrendo ao 

orçamento da União ou mediante a atividade normal do BEI, incluindo 

operações especiais, e que, além disso, não são financiadas pelo mercado; 

d) têm um perfil de risco mais elevado do que os projetos apoiados no âmbito 

das atuais atividades do BEI, tendo em conta o facto de o alto nível de 
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adicionalidade só poder ser assegurada se os recursos financeiros se 

concentrarem em projetos não financiados de outro modo; as medidas 

adequadas serão definidas com base nos procedimentos previstos no artigo 

3.º, n.º 1; 

2-B.  Atendendo a que projetos de qualquer dimensão podem fazer avançar a economia 

europeia, não serão impostas quaisquer restrições à dimensão dos projetos visados 

pelo FEIE. 

3. Em conformidade com o artigo 17.º dos Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento, o BEI cobrará aos beneficiários das operações de financiamento 

comissões destinadas a cobrir as suas despesas relacionadas com o FEIE. Sem 

prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, nenhuma despesa administrativa, nem nenhuns 

outros custos suportados pelo BEI em virtude da realização de atividades de 

financiamento e investimento ao abrigo do presente regulamento, serão cobertos pelo 

orçamento da União. 

             O BEI pode acionar a garantia da UE, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea e), dentro 

de um limite máximo acumulado correspondente a 1% do total de obrigações de 

garantia da UE em curso, para cobrir as despesas que, tendo sido cobradas aos 

beneficiários das operações de financiamento, não foram recuperadas. 

             Os custos suportados pelo BEI no caso de o BEI prestar financiamento ao FEI por 

conta do FEIE com o apoio da garantia da UE em conformidade com o artigo 7.º, 

n.º 2, poderão ser cobertos pelo orçamento da União. 

4. ▌Os Estados-Membros poderão utilizar os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o financiamento de projetos elegíveis nos quais o 

BEI investe com o apoio da garantia da UE, em conformidade com os objetivos, os 

princípios e as regras do quadro jurídico aplicável a esses fundos e com os acordos 

de parceria e programas relevantes. Devem ser garantidas a coordenação, a 

complementaridade, a adicionalidade e a coerência, bem como as sinergias. 

4-A. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 17.º, a fim 

de estabelecer disposições específicas adicionais relativas à possibilidade de 

combinar o apoio dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento a projetos 

financiados pelo BEI com o apoio da garantia da UE, nomeadamente disposições 

relativas à participação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento nas 

plataformas de investimento. 

Artigo 6.º 

Instrumentos elegíveis 

Para efeitos do artigo 5.º, n.º 2, o BEI utilizará a garantia da UE para a cobertura de riscos, 

dos instrumentos, por regra, a nível de carteira.  

 

Os instrumentos ▌ou carteiras elegíveis para cobertura no quadro da garantia da UE poderão 

ser compostos pelos seguintes instrumentos: 
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(a) Empréstimos do BEI, garantias, contragarantias, instrumentos do mercado de capitais, 

quaisquer outras formas de financiamento ou instrumentos de melhoria do risco de 

crédito, participações em capital ou equiparadas a capital, incluindo através de bancos 

ou instituições de fomento nacionais, plataformas ou fundos de investimento. Estes 

instrumentos deverão ser concedidos, adquiridos ou emitidos em benefício de 

operações efetuadas na União, incluindo operações transfronteiras entre um Estado-

Membro e um país terceiro, em conformidade com o presente regulamento, e quando o 

financiamento do BEI tenha sido concedido em conformidade com um acordo 

assinado que não tenha expirado nem sido anulado;  

(b) financiamento do BEI ao FEI com vista a permitir-lhe efetuar operações de 

empréstimo, garantia, contragarantia, quaisquer outras formas de instrumentos de 

melhoria do risco de crédito, instrumentos do mercado de capitais e participações de 

capital ou equiparadas a capital, incluindo através de bancos ou instituições de 

fomento nacionais, plataformas ou fundos de investimento. Estes instrumentos 

deverão ser concedidos, adquiridos ou emitidos em benefício de operações efetuadas 

na União, em conformidade com o presente regulamento, e quando o financiamento 

do FEI tenha sido concedido em conformidade com um acordo assinado que não tenha 

expirado nem sido anulado. 

(b-A) Garantia do BEI aos bancos ou instituições de fomento nacionais, plataformas ou 

fundos de investimento, no âmbito de uma contragarantia da União. 

Artigo 7.°  

Cobertura e condições da garantia da UE 

1. A garantia da UE ao BEI terá um montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos quais 

um montante máximo de 2 500 000 000 EUR poderá ser afetado ao financiamento do 

FEI pelo BEI em conformidade com o n.º 2. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º, 

n.º 9, as transferências agregadas da União ao abrigo da garantia concedida ao BEI 

não deverão exceder o montante da garantia.  

2. A cobertura da garantia relativamente a um determinado tipo de carteira de 

instrumentos, a que se refere o artigo 6.º, será determinada pelo risco dessa carteira. 

A garantia da UE será elegível para fornecer quer garantias de primeiras perdas a 

nível da carteira quer uma garantia plena. A garantia da UE poderá ser concedida de 

modo pari passu com outros contribuidores.  

Sempre que o BEI prestar financiamento ao FEI através do FEIE com vista à 

realização de operações de financiamento e investimento do BEI, a garantia da UE 

oferecerá uma garantia plena para o financiamento efetuado pelo BEI, na condição 

de o BEI prestar um montante equivalente de financiamento sem garantia da UE. O 

montante coberto pela garantia da UE não deverá exceder 2 500 000 000 EUR.  

3. Sempre que o BEI acionar a garantia da UE nos termos do Acordo FEIE, a União 

efetuará o pagamento automaticamente, em conformidade com os termos do referido 

acordo. 
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4. Sempre que a União efetuar um pagamento ao abrigo da garantia da UE, a União 

deve sub-rogar os direitos relevantes do BEI relativos a operações de 

financiamento ao abrigo da garantia da UE e o BEI deverá proceder, em nome da 

União, à recuperação dos créditos relativos aos montantes pagos e reembolsar a 

União a partir dos montantes recuperados em conformidade com as disposições e 

procedimentos referidos no artigo 2.º, n.º 1, alínea f). 

Artigo 8.°  

Fundo de garantia da UE 

1. Será instituído um fundo de garantia da UE («fundo de garantia»), que constituirá 

uma reserva de liquidez, a partir do qual o BEI deve ser pago em caso de 

acionamento da garantia da UE. 

2. O fundo de garantia será aprovisionado por meio de: 

(a) contribuições a partir do orçamento geral da União, 

(b) rendimentos provenientes do investimento dos recursos do fundo de garantia, 

(c) montantes recuperados junto de devedores em incumprimento, de acordo com 

o procedimento de recuperação previsto no Acordo FEIE, tal como previsto no 

artigo 2.º, n.º 1, alínea f), 

(d)  receitas e quaisquer outros pagamentos recebidos pela União em conformidade 

com o Acordo FEIE. 

3. As dotações para o fundo de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) e d), constituem 

receitas afetadas internas, nos termos do artigo 21.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

n.º 966/2012. 

4.  Os recursos do fundo de garantia que lhe são facultados ao abrigo do n.º 2 serão 

geridos diretamente pela Comissão e investidos de acordo com o princípio de uma 

boa gestão financeira, respeitando normas prudenciais adequadas. 

5. As dotações para o fundo de garantia a que se refere o n.º 2 serão utilizadas para se 

atingir um nível adequado, que tenha em conta o total das obrigações de garantia da 

UE («montante-objetivo»). O montante-objetivo será fixado em 50 % do total das 

obrigações de garantia da União.  

O montante-objetivo será de início atingido, o mais tardar até 2022, através da 

transferência gradual de recursos referida no n.º 2, alínea a), bem como de dotações 

para o fundo de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) e d). 

5-A. As dotações necessárias para cumprir o montante-objetivo inicial serão 

gradualmente autorizadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, no âmbito 

do processo orçamental anual, tendo em devida consideração todos os meios 

disponíveis no âmbito do Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, 

de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual (QFP) 



 

RR\1058953PT.doc 29/384 PE551.465v03-00 

 PT 

para o período 2014-2020, recorrendo, em particular, à margem global relativa às 

autorizações, à margem global relativa aos pagamentos e ao Instrumento de 

Flexibilidade. 

Neste contexto, o Parlamento Europeu e o Conselho devem explorar formas de 

financiamento do fundo de garantia da UE, utilizando as receitas imprevistas 

cobradas no decurso de cada exercício financeiro, incluindo as receitas 

provenientes de coimas, e alterar o quadro jurídico aplicável, a fim de permitir a 

utilização do excedente anual do orçamento geral da União. 

O financiamento do fundo de garantia, tanto no que diz respeito a dotações de 

autorização como a dotações de pagamento, deverá ser revisto pelo Parlamento 

Europeu e pelo Conselho no contexto do reexame/revisão, após as eleições, do 

Quadro Financeiro Plurianual de 20014-2020 a iniciar, o mais tardar, até ao final 

de 2016, como previsto no artigo 2.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 

do Conselho. 

Caso sejam acordadas reafetações a partir de programas da UE no âmbito do 

processo orçamental anual enquanto fonte de financiamento do fundo de garantia 

da UE nos anos anteriores à revisão/reexame do QFP, o Parlamento Europeu e o 

Conselho deverão, nessa altura, explorar formas de compensá-las o mais 

amplamente possível. 

6. Até 31 de dezembro de 2018, e, subsequentemente, todos os anos, a Comissão 

reexaminará a adequação do nível do fundo de garantia tendo em conta eventuais 

reduções de recursos em resultado do acionamento da garantia e a análise do BEI 

apresentada em conformidade com o artigo 10.º, n.º 3.  

A Comissão ficará habilitada a adotar atos delegados, em conformidade com o 

artigo 17.º, com vista a ajustar para baixo o nível-objetivo previsto no n.º 5, com 

uma variação máxima de 10 %, para melhor ter em conta o risco potencial de 

acionamento da garantia da UE. 

7. Na sequência de um ajustamento, no ano n, do nível-objetivo, ou de uma avaliação 

da adequação dos recursos disponíveis no fundo de garantia em conformidade com o 

reexame previsto no n.º 6: 

(a) o eventual excedente no fundo de garantia será pago ao orçamento geral 

como receita afetada, nos termos do artigo 21.º, n.º 4, do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012, para as rubricas que possam ter sido utilizadas como 

fonte de reafetação para o fundo de garantia do FEIE.  

(b) a eventual reconstituição do fundo de garantia será transferida em frações 

anuais durante um período máximo de três anos, com início no ano n +1. 

8. ▌Se, em resultado de acionamentos da garantia, os recursos do fundo de garantia 

descerem para menos de 50 % das responsabilidades assumidas num determinado 

momento, a Comissão apresentará um relatório sobre as medidas excecionais que 

poderão ser necessárias para a sua reconstituição. 
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9. Na sequência de um acionamento da garantia da UE, as dotações para o fundo de 

garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) e d) ▌serão utilizadas para restabelecer o 

nível-objetivo da garantia da UE. Qualquer eventual remuneração será paga ao 

orçamento geral como receita afetada, nos termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, para as rubricas que possam ter sido 

utilizadas como fonte de reafetação para o fundo de garantia do FEIE.  

9-A. Caso, após terem sido plenamente cumpridos os requisitos previstos nos n.ºs 7, 

alínea a), e 9, o excedente adicional persista, a Comissão deve apresentar uma 

proposta sobre um aumento do nível global de garantia da UE, conducente a um 

reforço do plano de investimento. 

CAPÍTULO III – Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento e repertório 

de projetos de investimento 

Artigo 8.º-A 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento  

1. O Acordo FEIE prevê a criação da PEAI no seio do BEI. A PEAI terá por objetivo 

basear-se nos atuais serviços de aconselhamento do BEI e da Comissão a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, preparação e desenvolvimento de projetos de 

investimento, e atuar como plataforma única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da União. Isto inclui a prestação de apoio à 

utilização da assistência técnica para a estruturação dos projetos, a utilização de 

instrumentos financeiros inovadores e a utilização de parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre questões relevantes no domínio da legislação da UE, 

tendo em conta as espeficidades e necessidades dos Estados-Membros onde os mercados de 

capitais estão menos desenvolvidos. 

Para atingir o objetivo referido no primeiro parágrafo, a PEAI recorrerá aos 

conhecimentos especializados do BEI, da Comissão, dos bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. 

2. A PEAI dispõe de um serviço de assistência técnica especificamente consagrado ao 

estabelecimento de plataformas de investimento que agreguem os projetos ligados à 

eficiência energética, à RTE-T e à mobilidade urbana. 

Para assegurar que os serviços de aconselhamento e apoio tenham a dimensão regional e 

territorial mais ampla possível na União, a PEAI trabalhará em rede com estruturas 

análogas a nível nacional, como as disponibilizadas por bancos de fomento nacionais ou 

agências públicas. Deverá ser reforçada a assistência técnica aos promotores de projetos a 

nível subnacional. 

3. A PEAI será financiada parcialmente pela União, até um montante máximo de 

20 000 000 EUR por ano, durante o período que termina em 31 de dezembro de 2020, no 

que diz respeito aos serviços adicionais prestados pela PEAI para além da atual assistência 

técnica do BEI. Para os anos posteriores a 2020, a contribuição financeira da União será 

diretamente ligada às disposições incluídas nos futuros quadros financeiros plurianuais. 

O acesso aos conhecimentos especializados da PEAI será gratuito. 
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Artigo 9.°  

Repertório europeu de projetos de investimento 

1. A Comissão e o BEI criarão um repertório transparente de projetos de investimento, 

atuais e potenciais para o futuro, na União. O repertório constituirá uma base de 

dados acessível ao público e de fácil utilização, fornecendo informações 

pertinentes sobre cada projeto. Esse diretório é criado exclusivamente para fins de 

informação e de visibilidade junto dos investidores e não prejudica a seleção final 

de projetos para apoio em conformidade com o artigo 3.º, n.º 5. 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações os atuais e futuros projetos.  

▌ 

CAPÍTULO IV - Prestação de informações, responsabilização e 

avaliação 

Artigo 10.°  

Prestação de informações e responsabilização 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, conforme adequado, apresentará semestralmente à 

Comissão um relatório sobre as suas operações de financiamento e investimento ao 

abrigo do presente regulamento. Esse relatório incluirá uma avaliação da 

conformidade com os requisitos em matéria de utilização da garantia da UE, bem 

como os indicadores essenciais de desempenho estabelecidos nos termos do 

artigo 2.º, n.º 1, alínea g). Incluirá igualmente dados estatísticos, financeiros e 

contabilísticos sobre cada operação de financiamento e investimento do BEI e em 

base agregada.  

2. O BEI, em cooperação com o FEI, conforme adequado, apresentará semestralmente 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre as suas operações de 

financiamento e investimento. O referido relatório será divulgado ao público e 

conterá:  

(a) uma avaliação das operações de financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país e região e da sua conformidade com o 

presente regulamento, em particular com o princípio da adicionalidade, 

juntamente com uma avaliação da repartição das operações de financiamento e 

investimento do BEI entre os objetivos enumerados no artigo 5.º, n.ºs 2 e 2-A;  

(b) uma avaliação do valor acrescentado, da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento do BEI, de forma agregada, 

incluindo o impacto na criação de emprego. 
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(b-A) uma avaliação da medida em que as operações cobertas pela garantia da 

União a título do presente regulamento contribuem para a consecução dos 

objetivos previstos no artigos 5.º, n.ºs 2 e 2-A, incluindo uma avaliação do 

nível dos investimentos do FEIE nos domínios da investigação, do 

desenvolvimento e da inovação, bem como dos transportes (incluindo a RTE-

T e a mobilidade urbana), das telecomunicações e das infraestruturas 

energéticas, incluindo a eficiência energética; 

(b-B) uma avaliação da conformidade com os requisitos em matéria de utilização 

da garantia da UE e dos indicadores essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g); 

(b-C) uma avaliação dos efeitos de alavancagem produzidos pelos projetos 

financiados pelo FEIE; 

(b-D) uma descrição dos projetos em que o apoio dos Fundos Europeus Estruturais 

e de Investimento seja combinado com o apoio do FEIE, bem como o 

montante total das contribuições de cada fonte; 

(c) uma avaliação dos benefícios financeiros transferidos para os beneficiários das 

operações de financiamento e investimento do BEI, de forma agregada;  

(d) uma avaliação da qualidade das operações de financiamento e investimento do 

BEI e dos riscos associados a estas operações de investimento; 

(e) informações pormenorizadas sobre os acionamentos da garantia da UE, 

prejuízos, rendimentos, montantes recuperados e outros pagamentos 

recebidos;  

(f) as demonstrações financeiras do FEIE, acompanhadas do parecer de um 

auditor externo independente; 

3. Para efeitos de contabilização e de prestação de informações, por parte da Comissão, 

relativamente aos riscos cobertos pela garantia da UE, bem como da gestão do fundo 

de garantia, o BEI, em cooperação com o FEI, conforme adequado, facultará 

anualmente à Comissão e ao Tribunal de Contas Europeu: 

(a) informações sobre a análise e classificação de risco do BEI e do FEI no que diz 

respeito às operações de financiamento e investimento do BEI no âmbito do 

presente regulamento;  

(b) informação sobre as obrigações financeiras em curso da UE no que diz respeito 

às garantias prestadas em relação às operações de financiamento e investimento 

do BEI, discriminadas por operações individuais, nos âmbito do presente 

regulamento; 

(c) o montante total de lucros ou perdas decorrentes das operações de 

financiamento e investimento do BEI no quadro das carteiras previstas pelo 

Acordo FEIE em conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, alínea e). 
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4. O BEI, se necessário em cooperação com o FEI, facultará à Comissão, a seu 

pedido, todas as informações adicionais de que a Comissão necessite para cumprir as 

suas obrigações no âmbito do presente regulamento. 

5. Incumbirão ao BEI, e ao FEI quando adequado, as despesas incorridas com vista à 

prestação das informações referidas nos n.ºs 1 a 4.  

6. A Comissão enviará ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de Contas, 

até 31 de março de cada ano, um relatório anual sobre a situação do fundo de 

garantia e sobre a sua gestão durante o ano de calendário precedente. O relatório 

avaliará a adequação do nível do fundo de garantia e a necessidade de ajustar o 

montante-objetivo. 

6-A. A Comissão enviará, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, um relatório sobre a 

realização das prioridades de investimento especificadas no ato delegado nos 

termos do artigo 3.º, n.º 1-A, na mesma data que os relatórios do BEI previstos nos 

n.ºs 1 e 2. O relatório será acompanhado de uma proposta com as alterações 

necessárias ao ato delegado, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 1-A. 

Artigo 11.º 

Responsabilização 

1. A pedido do Parlamento Europeu, o Presidente do Conselho de Direção e o Diretor 

Executivo participarão numa audição do Parlamento Europeu sobre o desempenho 

do FEIE.  

2. O Presidente do Conselho de Direção e o Diretor Executivo responderão, oralmente 

ou por escrito, às perguntas que o Parlamento Europeu dirigir ao FEIE, no prazo de 

cinco semanas a contar da receção das mesmas.  

3. A pedido do Parlamento Europeu, a Comissão apresentar-lhe-á um relatório sobre a 

aplicação do presente regulamento. 

3-A.  A pedido do Parlamento Europeu, o Presidente do BEI participará numa audição 

do Parlamento Europeu, se esta disser respeito a operações de financiamento e 

investimento na aceção do presente regulamento. No prazo de cinco semanas a 

contar da data de receção desse pedido, o Presidente do BEI responderá, oralmente 

ou por escrito, às perguntas que o Parlamento Europeu dirigir ao BEI sobre as suas 

operações de financiamento e investimento na aceção do presente regulamento. 

3-B. O Parlamento Europeu e o BEI celebrarão um acordo relativamente às 

modalidades do intercâmbio de informações entre o Parlamento Europeu e o BEI 

sobre operações de financiamento e investimento realizadas pelo BEI ao abrigo do 

presente regulamento. 
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Artigo 12.°  

Avaliação e reexame 

1. O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses após a entrada em vigor do presente 

regulamento], o BEI procederá a uma avaliação do funcionamento do FEIE. O BEI 

apresentará a sua avaliação ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão; 

O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão procederá a uma avaliação da utilização da garantia da UE 

e do funcionamento do fundo de garantia, incluindo a utilização das dotações 

previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão transmitirá a sua avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. Essa avaliação será acompanhada de um parecer do 

Tribunal de Contas. 

2. Até 30 de junho de 2018, e, subsequentemente, de três em três anos: 

(a) o BEI publicará um relatório global sobre o funcionamento do FEIE; 

(b) a Comissão publicará um relatório global sobre a utilização da garantia da UE 

e o funcionamento do fundo de garantia. Esse relatório deve conter uma 

avaliação do impacto do FEIE sobre os investimentos na União, a criação de 

emprego e o acesso das empresas de média capitalização e das PME ao 

financiamento. 

3. O BEI, em cooperação com o FEI, conforme adequado, dará o seu contributo e 

facultará a informação necessária com vista à avaliação e ao relatório da Comissão 

nos termos dos n.ºs 1 e 2, respetivamente. 

4. O BEI e o FEI apresentarão regularmente ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão todos os seus relatórios independentes de avaliação sobre o impacto e os 

resultados práticos alcançados com as atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento.  

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos após a entrada em vigor do presente 

regulamento], e, a seguir, de três em três anos, a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, acompanhado, se for caso disso, das propostas pertinentes. Caso se 

considere ser necessário proceder a eventuais adaptações do FEIE, o presente 

relatório será acompanhado de uma proposta legislativa destinada a alterar o 

presente regulamento em conformidade. 

CAPÍTULO V - Disposições gerais 

Artigo 13.°  

Transparência e divulgação pública de informações 

Em conformidade com as suas próprias políticas de transparência e os princípios da União 

em matéria de acesso aos documentos e à informação, o BEI disponibilizará ao público, no 
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seu sítio Web, informações sobre todas as suas operações de financiamento e investimento no 

âmbito do presente regulamento, incluindo as financiadas pelos intermediários financeiros, 
e sobre o respetivo contributo para os objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, n.ºs 2 e 2-A.  

Artigo 14.°  

Auditoria pelo Tribunal de Contas 

 O Tribunal de Contas Europeu procede, em conformidade com o artigo 287.º do TFUE, à 

auditoria externa das atividades realizadas em conformidade com o presente regulamento, 

estando este controlo, por conseguinte, sujeito ao processo de quitação do PE nos termos do 

artigo 319.º do TFUE. 

 

A Comissão assegurará que o Tribunal de Contas é capaz de exercer o seu direito previsto 

no primeiro parágrafo do artigo 287.º, n.º 3, do TFUE e que dispõe de pleno acesso a todas 

as informações de que precisa para realizar as suas auditorias. 

 

O BEI, o FEI, todos os intermediários financeiros envolvidos nas atividades levadas a cabo 

em conformidade com o Regulamento FEIE e os destinatários finais concederão ao 

Tribunal de Contas todas as instalações e informações que o Tribunal de Contas considere 

necessárias para o desempenho das suas funções, nos termos do artigo 161.º do 

Regulamento (UE) n.º 966/2012. 

Artigo 15.°  

Medidas antifraude 

1.  O BEI informará imediatamente o OLAF, prestando-lhe as informações necessárias, 

sempre que, em qualquer fase da preparação, execução ou conclusão de operações 

que sejam objeto da garantia da UE, tiver motivos para suspeitar de um potencial 

caso de fraude, corrupção, branqueamento de capitais ou outras atividades ilegais 

suscetíveis de lesar os interesses financeiros da União. 

2. O OLAF deve efetuar investigações, incluindo verificações e inspeções no local, em 

conformidade com as disposições e os procedimentos previstos no 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho1, 

no Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho2 e no Regulamento (CE, 

Euratom) n.º 2988/95 do Conselho3, para preservar os interesses financeiros da 

União, a fim de apurar a existência de fraude, corrupção, branqueamento de capitais, 

financiamento do terrorismo, fraude fiscal, criminalidade organizada ou outras 

atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União em ligação com 

                                                 
1 Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de setembro 

de 2013, relativo aos inquéritos efetuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento 

(Euratom) n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 
2 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho, de 11 de novembro de 1996, relativo às 

inspeções e verificações no local efetuadas pela Comissão para proteger os interesses financeiros das 

Comunidades Europeias contra a fraude e outras irregularidades (JO L 292 de 15.11.1996, p. 2). 
3 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, relativo à 

proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias (JO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 
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operações que relevam do presente regulamento. O OLAF poderá comunicar às 

autoridades competentes dos Estados-Membros interessados as informações que 

obtiver durante as investigações.  

Caso se comprove a existência de tais atividades ilegais, o BEI deverá empreender 

esforços de recuperação no que diz respeito às suas operações apoiadas pela garantia 

da UE. 

3. Os acordos de financiamento assinados relativamente a operações apoiadas ao abrigo 

do presente regulamento incluirão cláusulas que permitam a exclusão das operações 

de financiamento e investimento do BEI e, se necessário, medidas de recuperação 

adequadas em caso de fraude, corrupção ou outra atividade ilegal, em conformidade 

com o Acordo FEIE, as políticas do BEI e os requisitos regulamentares aplicáveis. A 

decisão de aplicar uma exclusão da operação de financiamento ou investimento do 

BEI será tomada em conformidade com o acordo de financiamento ou investimento 

relevante.  

Artigo 16.°  

Atividades excluídas e jurisdições não cooperantes 

1. Nas suas operações de financiamento e investimento no âmbito do presente 

regulamento, o BEI, o FEI e todos os intermediários financeiros não apoiarão 

quaisquer atividades levadas a efeito para fins ilegais, nomeadamente o 

branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, a criminalidade 

organizada, a fraude e evasão fiscais, a corrupção ou fraude lesivas dos interesses 

financeiros da União. O BEI não participará, em especial, em qualquer operação de 

financiamento ou investimento através de um veículo situado numa jurisdição não 

cooperante, em conformidade com a sua política em matéria de jurisdições 

insuficientemente regulamentadas ou não cooperantes, com base nas políticas da 

União, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ou do 

Grupo de Ação Financeira. 

2. Nas suas operações de financiamento e investimento no âmbito do presente 

regulamento, o BEI aplica os princípios e as normas estabelecidos na legislação da 

União relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Em particular, o BEI 

subordina os financiamentos concedidos a título do presente regulamento, sejam 

eles diretos ou efetuados através de intermediários, à divulgação de informações 

relativas aos beneficiários efetivos na aceção da Diretiva (UE) n.º 2015/... (diretiva 

europeia relativa ao branqueamento de capitais). 

Artigo 17.º 

Exercício da delegação 

1.  É conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados, nas condições 

estabelecidas no presente artigo.  
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1-A. O poder de adotar os atos delegados a que se refere o artigo 1.º, n.º 2-A, será 

conferido à Comissão por um período de três anos a contar da data de entrada em 

vigor do presente regulamento. 

1-B. O poder de adotar os atos delegados referidos no artigo 1.º, n.º 2-B, é conferido à 

Comissão por um período de tempo indeterminado. 

2.  O poder de adotar os atos delegados a que se refere o artigo 8.º, n.º 6, será conferido 

à Comissão por um período de três anos a contar da data de entrada em vigor do 

presente regulamento. A Comissão elaborará um relatório relativo à delegação de 

poderes o mais tardar nove meses antes do final do período de três anos. A delegação 

de poderes será tacitamente prolongada por períodos de igual duração, salvo se o 

Parlamento Europeu ou o Conselho se opuserem a esse prolongamento o mais tardar 

três meses antes do final de cada período.  

3.  A delegação de poderes referida no artigo 3.º, n.º 1-A e no artigo 8.º, n.º 6, pode ser 

revogada em qualquer momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 

decisão de revogação porá termo à delegação dos poderes nela especificados. 

Produzirá efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou de uma data posterior nela especificada. Não afetará a validade 

dos atos delegados já em vigor.  

4.  Assim que adotar um ato delegado, a Comissão notificá-lo-á simultaneamente ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho.  

4-A. Os atos delegados adotados nos termos do artigo 1.º, n.ºs 2-A e 2-B só entrarão em 

vigor se não tiverem sido formuladas objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 

Conselho no prazo de um mês a contar da sua notificação ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho, ou se, antes do termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o 

Conselho tiverem informado a Comissão de que não têm objeções a formular. Esse 

prazo é suscetível de ser prorrogado por um mês por iniciativa do Parlamento 

Europeu ou do Conselho. 

5.  Os atos delegados adotados nos termos dos artigos 3.º, n.º 1-A, e 8.º, n.º 6, só 

entrarão em vigor se não tiverem sido formuladas objeções pelo Parlamento Europeu 

ou pelo Conselho no prazo de dois meses a contar da sua notificação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o 

Conselho tiverem informado a Comissão de que não têm objeções a formular. Esse 

prazo será suscetível prorrogado por dois meses por iniciativa do Parlamento 

Europeu ou do Conselho.  

Artigo 17.º-A  

As contribuições financeiras dos Estados-Membros ao FEIE, sob a forma de medidas de 

caráter pontual, a favor de plataformas específicas de investimento e bancos de fomento 

nacionais a que se refere o artigo 5.º, n.º 2, e que beneficiam da garantia da UE são 

cobertas por todas as regras atuais do Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
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▌ 

CAPÍTULO VII Disposições transitórias e finais 

Artigo 20.º 

Disposições transitórias 

As operações de financiamento e investimento assinadas pelo BEI ou pelo FEI, durante o 

período compreendido entre 1 de janeiro de 2015 e a celebração do Acordo FEIE, poderão ser 

apresentadas à Comissão pelo BEI ou pelo FEI com vista a obter uma cobertura ao abrigo da 

garantia da UE.  

A Comissão avaliará essas operações e, caso satisfaçam os requisitos essenciais estabelecidos 

no artigo 5.º e no Acordo FEIE, decidirá estender a cobertura da garantia da UE a essas 

operações. 

Artigo 21.º 

 Entrada em vigor  

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 

todos os Estados-Membros. 

Feito em Estrasburgo, em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

O Presidente O Presidente 
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27.4.2015 

PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA 

dirigido à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relatora de parecer (*): Kathleen Van Brempt 

(*) Comissão associada - Artigo 54.º do Regimento 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Introdução 

Durante muitos anos, vozes influentes oriundas do mundo político e académico e da 

sociedade civil têm vindo a defender um aumento dos investimentos na UE para superar o 

défice de investimento que tem sido caracterizado como uma consequência da crise 

económica e financeira. Este défice de investimento criou uma espiral recessiva em termos de 

diminuição das despesas, aumento do desemprego e perda de confiança na evolução futura. A 

proposta da Comissão sobre a criação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE) deve, por conseguinte, ser amplamente apoiada. 

Os novos incentivos para estimular o investimento, com o apoio de garantias da UE, podem 

criar novamente confiança entre os investidores, as autoridades públicas e as indústrias no 

crescimento futuro. Ao desbloquear novos investimentos, o FEIE pode tornar-se o volante de 

inércia de um novo ciclo de investimento gerador de novos postos de trabalho e 

oportunidades. Estes novos investimentos são necessários não apenas para relançar a 

economia da UE, mas também para transformá-la numa economia resiliente, inovadora, 

inclusiva, hipocarbónica e circular.  

Em vez de remendarmos as velhas estruturas já existentes, investindo em simples operações 

de substituição e manutenção, teremos de investir em projetos, serviços e infraestruturas 

verdadeiramente transformadores que permitam fazer face aos «novos» desafios que 

ameaçam o nosso bem-estar e prosperidade. Entre estes desafios estão a nossa perda de 

competitividade, a perigosa alteração do clima, a nossa dependência dos recursos naturais 
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escassos e imprescindíveis provenientes de países terceiros, bem como a volatilidade e a 

imprevisibilidade dos preços da energia e dos recursos que essa dependência acarreta. 

A fim de enfrentar estes desafios, a UE elaborou políticas ambiciosas em matéria de emprego, 

inovação, educação, inclusão social, clima e energia. A Estratégia Europa 2020 foi 

apresentada como uma estratégia de crescimento da UE para a presente década com o 

objetivo de tornar a União uma "economia inteligente, sustentável e inclusiva". A estratégia 

climática e energética «20/20/20», o Roteiro para a Energia 2050 da Comissão, o 7.º Plano de 

Ação em matéria de Ambiente e as Conclusões do Conselho, de 28 de outubro de 2014, sobre 

a redução das emissões de gases com efeito de estufa após 2020 apelam a uma economia 

descarbonizada e mais circular, bem como a uma verdadeira transformação dos nossos setores 

dos transportes e da energia. A recentemente lançada Estratégia para a União da Energia 

centra-se num mercado da energia mais interligado, capaz de integrar e partilhar quantidades 

cada vez maiores de fontes de energia renováveis, e sublinha a importância da eficiência 

energética como fonte de energia de direito próprio. O programa Horizonte 2020 foi 

estabelecido como o maior programa de sempre no domínio da investigação e inovação da UE 

e prometia estimular a inovação transferindo as grandes ideias do laboratório para o mercado. 

Através da ligação direta que estabelece entre a investigação e a inovação, o Horizonte 2020 

visa salvaguardar a competitividade global da Europa, colocando a ênfase na excelência 

científica, na liderança industrial e na resposta aos desafios societais.  

 

É do nosso superior interesse que o FEIE reforce e contribua para materializar estas políticas, 

concentrando-se nos necessários investimentos transformadores numa infraestrutura de 

transporte sustentável e hipocarbónica, nas infraestruturas digitais e de investigação, nas 

energias renováveis, na eficiência energética e no armazenamento de energia, bem como na 

introdução de produtos, serviços e tecnologias inovadoras no mercado.  

Ao mesmo tempo, é necessário evitar o enfraquecimento das políticas da União, provocado 

pelos cortes irreparáveis nos fundos que contribuem para concretizar estas ambições ou pelo 

apoio a investimentos insuficientes ou a investimentos com um risco elevado de serem 

abandonados antes do fim do seu ciclo de vida (devido à sua incompatibilidade com os 

objetivos de longo prazo). 

Por conseguinte, as alterações apresentadas pela relatora ao regulamento proposto têm como 

objetivo: 

1. A introdução de uma alternativa ao financiamento do fundo de garantia da UE, a fim 

de preservar os fundos disponíveis ao abrigo do Horizonte 2020 e do Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE). 

2. Incluir o apoio do FEIE no quadro da estratégia da União tendo em vista um 

"crescimento inteligente, sustentável e inclusivo", e contribuir para alcançar os objetivos em 

matéria de clima e energia colocando a ênfase nos investimentos transformadores nos setores 

dos transportes e da energia e evitando os investimentos que criem um efeito de cristalização. 

3. Contribuir para satisfazer as ambições da União da Energia no domínio da eficiência 

energética. 

No presente parecer, as competências exclusivas da Comissão ITRE são naturalmente objeto 
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de uma atenção especial. 

1. Alternativa ao financiamento do fundo de garantia da UE 

Convém salientar que não é intenção da relatora questionar o princípio geral segundo o qual a 

garantia da UE deve ser financiada pelo orçamento da UE. A disponibilização da Garantia da 

UE ao Banco Europeu de Investimento (BEI) estará assegurada jurídica e financeiramente 

assim que o Regulamento relativo ao FEIE entrar em vigor e logo que o BEI e a Comissão 

Europeia procedam à assinatura do Acordo sobre o FEIE. 

O que a relatora questiona é a forma como se estabelece e financia o fundo de garantia da UE. 

De acordo com a proposta de regulamento sobre o FEIE, o financiamento é feito mediante a 

realização de cortes no programa Horizonte 2020 e no Mecanismo Interligar a Europa, mais 

concretamente nas rubricas orçamentais que cobrem as subvenções. Os cortes efetuados 

afetarão a integridade destes programas, especialmente no caso dos investimentos 

estratégicos, como a investigação fundamental, para os quais é difícil conseguir 

cofinanciamento no mercado. Os cortes propostos ao Horizonte 2020 afetarão sobretudo os 

concursos abertos, prejudicando assim a investigação em domínios em que é particularmente 

necessária. Em última análise, os cortes nestas rubricas orçamentais provocarão um 

enfraquecimento do potencial acrescido do FEIE. 

No presente relatório propõe-se como alternativa abdicar dos cortes efetuados previamente no 

Programa Horizonte 2020 e no MIE, dado não ser necessário tomar uma decisão a priori 

sobre o regime de financiamento para o Fundo de Garantia.  

O financiamento pode ser efetuado gradualmente por meio de dotações de autorização 

orçamentais, a decidir no âmbito do processo orçamental anual. Para este efeito, a autoridade 

orçamental deve recorrer, se necessário, a todos os mecanismos de flexibilidade disponíveis e 

às disposições pertinentes do Regulamento QFP 2014-2020 que preveem cortes na dotação 

para programas a título da rubrica 1A apenas como último recurso. 

2. Alinhar os investimentos ao abrigo do FEIE com a estratégia da União tendo em vista um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e melhorar a coerência com a política 

ambiental da União 

Os investimentos apoiados ao abrigo do FEIE devem contribuir para a estratégia da União 

tendo em vista um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, adotada nas conclusões do 

Conselho Europeu de 17 de junho de 2010. A fim de melhorar a coordenação das políticas de 

investimento da União, foi estabelecido o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 que prevê um 

Quadro Estratégico Comum (QEC) tendo em vista a promoção do desenvolvimento 

harmonioso, equilibrado e sustentável da União. Esta abordagem integrada deve, por 

conseguinte, ser aplicada às operações e aos projetos apoiados pelo FEIE. O FEIE deve 

contribuir para alcançar as metas em matéria de clima aprovadas para 2020, 2030 e 2050, 

devendo, por conseguinte, centrar-se na realização de investimentos transformadores 

direcionados para a descarbonização dos nossos setores dos transportes e da energia e para o 

aproveitamento de materiais em processos de circuito fechado. Ao mesmo tempo, é 

importante evitar os investimentos em infraestruturas hipercarbónicas de longo prazo, que 

corram o risco de serem abandonadas antes do fim da sua vida útil, se pretendermos alcançar 

os objetivos em matéria de clima a médio e longo prazo. 
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3. Concretizar a União da Energia e dar resposta ao «fracasso histórico» das atuais políticas 

energéticas 

A Comunicação da Comissão (COM(2015/0080)) sobre a União da Energia sublinha a 

importância da eficiência energética como fonte de energia de direito próprio, e afirma 

claramente que o FEIE «dá a possibilidade de mobilizar grandes investimentos para a 

renovação de edifícios». Para aproveitar essa possibilidade é necessário consagrar uma ênfase 

especial à eficiência energética no Regulamento relativo ao FEIE, através da afetação de uma 

parte das garantias aos investimentos na eficiência energética, da prestação de assistência 

técnica ao estabelecimento de plataformas específicas de investimento para projetos 

agregados no domínio da eficiência energética e do alargamento do âmbito de aplicação da 

«cláusula de investimento» aos investimentos em eficiência energética. 

A afetação (pelo menos 20 % das garantias concedidas devem ser reservados para os 

investimentos em eficiência energética) é absolutamente necessária para satisfazer as 

ambições da União no domínio da eficiência energética enquanto «combustível líder». A 

experiência demonstra que, durante a última década, a eficiência energética foi promovida em 

muito menor escala (8 % do apoio total no domínio da energia) do que todas as outras opções 

de aprovisionamento energético (renováveis, combustíveis fósseis, nuclear). Esta situação não 

mudará, se não for prevista uma afetação de fundos. A análise das propostas dos 

Estados-Membros para o Plano Europeu de Investimento, efetuada pelo E3G1, revela que 

apenas 5% dos projetos apresentados pelos Estados-Membros incluem medidas em matéria de 

eficiência energética, cidades inteligentes e gestão do lado da procura. Em vez de ser a "fonte 

de energia de eleição", a eficiência energética continua, de facto, a ser a última opção. Fatih 

Birol, economista principal da AIE, falou de um fracasso histórico referindo-se às políticas 

energéticas da maioria dos países no domínio da eficiência energética, tendo em conta que 

dois terços do potencial económico mundial para aumentar a eficiência energética não foram 

utilizados. As operações de eficiência energética implicam frequentemente uma combinação 

de vários investimentos de menor dimensão, cuja gestão é onerosa. O tratamento em separado 

e não coordenado das medidas de eficiência energética provoca custos administrativos e de 

transação elevados e dificulta o financiamento das mesmas. 

Por conseguinte, é conveniente criar um mecanismo especial no quadro da Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) para oferecer assistência técnica ao 

estabelecimento em toda a Europa de plataformas específicas de investimento para a 

agregação de pequenos projetos, em particular no domínio da renovação do parque 

imobiliário. Esse mecanismo pode aproveitar a experiência já adquirida pelo BEI (JESSICA) 

e retirar ensinamentos dos bons exemplos de programas nacionais de renovação bem 

sucedidos. Estes programas demonstram os benefícios múltiplos de uma renovação em grande 

escala: criação de numerosos postos de trabalho, excelente eficácia em termos de custos, 

aumento da segurança energética, apoio às PME e redução da pobreza energética. Estes 

benefícios podem ser ampliados e multiplicados graças à utilização do FEIE.  

4. Diversos 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or 

high-carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan" (A escolha 

da Europa: crescimento hipocarbónico ou riscos hipercarbónicos? Análise das propostas dos Estados-

Membros?), 28 de janeiro de 2015. 
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A relatora introduz também algumas alterações relativas à questão da governação do FEIE. 

Não há dúvida de que, tendo a sua comissão competências exclusivas sobre os critérios de 

elegibilidade para os projetos a apoiar, a relatora pretende igualmente certificar-se de que os 

projetos financiados cumprem realmente os critérios e objetivos propostos. Tal reflete-se, 

concretamente, nas alterações sobre a composição do comité de investimento, uma vez que 

este comité será responsável pela tomada de decisão quotidiana sobre os projetos a apoiar. 

Para além disso, a relatora considera que, a fim de que o FEIE funcione de acordo com as 

condições previstas no regulamento, devem ser previstas disposições que garantam que estas 

condições são corretamente transpostas para o acordo sobre a criação do FEIE que a 

Comissão deverá celebrar com o Banco Europeu de Investimento.  

Por último, são introduzidas algumas definições relativas às pequenas e médias empresas 

(PME), pequenas empresas de média capitalização e empresas inovadoras de média 

capitalização, as quais devem beneficiar especialmente do apoio do FEIE. A relatora 

apresenta como argumento a sua convicção de que estas empresas dispõem de uma 

capacidade especial para gerar mudanças verdadeiramente inovadoras que produzam um valor 

acrescentado económico e social, melhorem a saúde e as condições de vida quotidiana dos 

cidadãos europeus e estimulem a competitividade da UE. 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente da incerteza dos 

mercados quanto ao futuro da economia e 

às restrições orçamentais impostas aos 

Estados-Membros. Esta insuficiência de 

investimento retarda a retoma da economia 

e é prejudicial para a criação de emprego, 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente das políticas que 

diminuíram a procura agregada e da 

incerteza dos mercados quanto ao futuro da 

economia e às restrições orçamentais 

impostas aos Estados-Membros. Esta 

insuficiência de investimento, em 
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as perspetivas de crescimento a longo 

prazo e a competitividade. 
particular nas regiões mais afetadas pela 

crise, retarda a retoma da economia e é 

prejudicial para a criação de emprego, as 

perspetivas de crescimento a longo prazo e 

a competitividade, podendo obstar à 

consecução dos objetivos e metas de 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo da Estratégia Europa 2020. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento. Conjugados com 

um ímpeto renovado ao financiamento do 

investimento, estes pré-requisitos podem 

contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 

que os projetos de investimento contribuem 

para apoiar o emprego e a procura e 

induzem um reforço sustentado do 

potencial de crescimento. 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento, tendo sempre em 

conta a coesão económica e social. 

Conjugados com um ímpeto renovado ao 

financiamento do investimento, estes pré-

requisitos podem contribuir para criar um 

ciclo virtuoso, em que os projetos de 

investimento contribuem para apoiar o 

emprego e a procura e induzem um reforço 

sustentado do potencial de crescimento, 

sem o qual a recuperação das contas 

públicas não será possível. Os bancos 

europeus podem providenciar a liquidez, a 

criação de mercado e os empréstimos para 

financiar os investimentos necessários. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O G20, através da Iniciativa para a 

Infraestrutura Mundial, reconheceu a 

(3) O G20, através da Iniciativa para a 

Infraestrutura Mundial, reconheceu a 
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importância do investimento para estimular 

procura e reforçar a produtividade e o 

crescimento, e comprometeu-se a criar um 

clima propício a níveis mais elevados de 

investimento. 

importância do investimento para estimular 

procura e reforçar a produtividade e o 

crescimento, e comprometeu-se a criar um 

clima propício a níveis mais elevados de 

investimento. O FEIE deve complementar 

uma estratégia global para reforçar o 

investimento na União, não para 

substituir outros investimentos e 

estruturas financeiras ou criar obstáculos 

aos investimentos da União na ciência, na 

investigação e no desenvolvimento. 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 4

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para assegurar que 

as necessidades de investimento da União 

são satisfeitas e que a liquidez disponível 

no mercado é utilizada de modo eficiente e 

canalizada para o financiamento de 

projetos de investimento viáveis. 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para coordenar 

políticas e instrumentos e assegurar que as 

necessidades de investimento da União são 

tidas em consideração e que a liquidez 

disponível no mercado é utilizada de modo 

eficiente e canalizada para o financiamento 

de projetos de investimento viáveis, dos 

pontos de vista económico, ambiental e 

social, que permitirão a criação de 

emprego de qualidade e o alargamento e 

melhoria da base produtiva dos Estados-

Membros, em particular dos mais 

afetados pela crise. 
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Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 

Presidente-eleito da Comissão Europeia 

apresentou ao Parlamento Europeu um 

conjunto de Orientações Políticas para a 

Comissão Europeia. Nestas Orientações 

Políticas apelava-se à mobilização de «até 

300 mil milhões de EUR de investimento 

público e privado adicional na economia 

real nos próximos três anos» para estimular 

o investimento com vista à criação de 

emprego. 

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 

Presidente-eleito da Comissão Europeia 

apresentou ao Parlamento Europeu um 

conjunto de Orientações Políticas para a 

Comissão Europeia. Nestas Orientações 

políticas apelava-se a uma União da 

Energia, um mercado único digital ligado 

e a que se mobilizassem «até 300 mil 

milhões de EUR de investimento público e 

privado adicional na economia real nos 

próximos três anos» para estimular o 

investimento com vista à criação de 

emprego. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único através da 

criação de mercados de capitais, digitais e 

energéticos verdadeiramente funcionais e 

da redução dos encargos administrativos e 
de uma maior previsibilidade regulamentar. 

O funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 



 

RR\1058953PT.doc 47/384 PE551.465v03-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

(10) O FEIE deve ter um objetivo duplo: 

contribuir para resolver as dificuldades de 

financiamento e implementar 

investimentos de longo prazo, produtivos, 

estratégicos e transformadores na União 

que proporcionem um estímulo imediato à 

economia europeia e para assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento às 

empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores, incidindo especialmente 

nas empresas em fase de arranque, 

derivadas da investigação académica, 

micro empresas, pequenas e médias 

empresas e cooperativas. Ao ultrapassar as 

atuais dificuldades da Europa no domínio 

do investimento contribuir-se-á para 

reforçar a competitividade, o potencial de 

inovação, e a coesão económica, social e 

territorial da União, bem como a sua 

eficiência energética e dos recursos, 

graças a uma transição para uma 

economia sustentável e circular. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

sociais e ambientais, contribuindo para a 

consecução dos objetivos políticos da 

União e para a coesão social e territorial 

da União. Estes investimentos devem ser 

consonantes com os objetivos e critérios 

definidos no presente regulamento nos 

setores dos transportes, das 

telecomunicações e da energia, a fim de 

desenvolver e modernizar as 

infraestruturas energéticas, aumentar a 

competitividade e reforçar a segurança do 
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sistema energético da União, através da 

promoção de interconexões das redes de 

energia e da sincronização dos sistemas 

elétricos com o resto da União, 

expandindo as energias renováveis e a 

eficiência energética e dos recursos e 

contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável, através do desenvolvimento 

de redes de banda larga e de serviços 

digitais, bem como de redes de transportes 

sustentáveis e da exploração das 

potenciais sinergias entre esses setores, e 

do reforço da base científica e tecnológica 

europeia, do apoio da colaboração 

científica entre o meio académico e a 

indústria, da melhoria da exploração e da 

adesão do mercado aos resultados da 

investigação, da criação de patentes e da 

transferência de tecnologia, da promoção 

dos benefícios para a sociedade, bem 

como de uma melhor exploração do 

potencial económico e industrial das 

políticas de inovação, de investigação e de 

desenvolvimento tecnológico, incluindo as 

infraestruturas de investigação, 

instalações para ações piloto e de 

demonstração. O FEIE deve melhorar o 

acesso ao financiamento e a 

competitividade das empresas e outras 

entidades, com especial destaque para as 

PME. O FEIE deve contribuir para a 

transição para uma economia sustentável, 

circular e eficiente em termos de recursos, 

estimular a inovação, o desenvolvimento 

de competências e a criação de emprego 

sustentável a nível local. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Tendo em conta que pequenas 

empresas de média capitalização com um 

máximo de 499 trabalhadores e empresas 
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de média capitalização com um máximo 

de 3 000 trabalhadores representam o 

segmento mais inovador das empresas do 

setor privado, gerando, em média, um 

maior número de patentes, inovações de 

produtos e processos, bem como um 

retorno do investimento mais elevado, 

embora enfrentando ainda problemas 

idênticos aos das PME em relação ao 

acesso ao financiamento, o FEIE deve 

talhar alguns dos seus produtos 

financeiros à medida das pequenas 

empresas de média capitalização e das 

empresas de média capitalização, em 

particular.  

Justificação 

Nalguns tipos de projetos – nomeadamente atividades no domínio da investigação e da 

inovação – não ter acesso ao financiamento de risco representa um problema por que todos 

os tipos de empresas já passaram, independentemente da sua dimensão. Contudo, as 

repercussões económicas são maiores quando as chamadas empresas de média capitalização 

não têm acesso ao financiamento, dado que os relatórios de acompanhamento das atividades 

de I&D na UE revelam que, normalmente, estas formam o segmento das empresas mais 

inovadoras. A carteira do FEIE deve ter em conta as suas necessidades de financiamento. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-B) Os investimentos apoiados ao 

abrigo do FEIE devem contribuir para a 

conclusão dos programas em curso da 

União e para a estratégia da União tendo 

em vista um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, adotada nas 

conclusões do Conselho Europeu de 17 de 

junho de 2010. Para o efeito, deverá 

contribuir para a realização dos objetivos 

enunciados nos artigos 170.º, 173.º, 179.º 

e 194.º, n.º 1, do TFUE.  
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Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-C) A fim de melhorar a coordenação e 

a integração das políticas de investimento 

da União, foi estabelecido o Regulamento 

n.º 1303/2013 com um quadro estratégico 

comum («QEC»). Esta abordagem 

integrada deve, por conseguinte, ser 

aplicada às operações e aos projetos 

apoiados pelo FEIE. 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-D (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-D) A Comunicação da Comissão 

(COM(2015/0080)) sobre a União da 

Energia sublinha a importância da 

eficiência energética como fonte de 

energia de direito próprio, e afirma 

claramente que o FEIE dá a possibilidade 

de mobilizar grandes investimentos para a 

renovação de edifícios. Sabe-se que os 

investimentos em eficiência energética 

criarão 2 milhões de empregos até 2020 e 

provavelmente outros 2 milhões até 2030. 

Para garantir que o FEIE cumpre o seu 

objetivo de mobilizar o investimento 

privado, criar emprego, impulsionar o 

desenvolvimento de uma economia 

resiliente e reduzir os desequilíbrios 

macroeconómicos, é necessário colocar 

uma ênfase especial na eficiência 

energética. Por conseguinte, é 

conveniente oferecer assistência técnica, 

no âmbito da Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI), 

para o estabelecimento de plataformas 
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específicas de investimento para projetos 

agregados no domínio da eficiência 

energética.  

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-E (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-E) Tendo em conta a necessidade de 

impulsionar o crescimento da economia 

europeia, só deverão ser autorizadas 

garantias a título do FEIE pelo Comité de 

Investimento às operações e projetos que 

devem ser contratualmente acordados e 

assinados no prazo de três anos a contar 

da autorização. Se os projetos ou ações 

não forem celebrados no prazo de três 

anos a contar da autorização, a 

autorização deve caducar. Ao fazê-lo, o 

FEIE focalizará as atividades que geram 

um impacto imediato e um crescimento 

económico sustentável, ao mesmo tempo 

que proporciona valor acrescentado 

europeu. 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-F (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-F) A fim de assegurar que o FEIE 

cumpre o seu objetivo, é imperativo 

atribuir um montante mínimo de 5 mil 

milhões de euros do FEIE para o 

financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 

o qual deve ser utilizado especificamente 

em benefício das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização. 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-G (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-G) A fim de assegurar que o FEIE 

cumpre o seu objetivo, é imperativo 

atribuir um montante mínimo de 5 500 

mil milhões de euros do FEIE para o 

financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 

o qual deve ser utilizado especificamente 

em benefício das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização, bem 

como de PME inovadoras e de empresas 

inovadoras de média capitalização. 

Justificação 

Não há necessidade de o FEIE reinventar a roda. Ao longo dos últimos dois anos, entraram 

em vigor vários instrumentos financeiros inovadores em prol das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização ao abrigo dos programas Horizonte 2000 e COSME, que 

estão atualmente a ser executados pelo FEI. Apresentam efeitos multiplicadores entre 1:18 e 

1:28 e enfrentam um montante de procura elegível de financiamento que é o dobro da que 

podem financiar. Uma parte da garantia deve, por conseguinte, ser utilizada para completar 

e complementar os instrumentos bem-sucedidos em vigor. 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-H (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-H) A Comunicação da Comissão 

sobre Estratégia europeia de segurança 

energética (COM(2014)0330) salientou 

que, para reforçar a segurança 

energética, os Estados-Membros devem 

concluir a transposição da legislação 

relativa ao mercado interno de energia, 

nomeadamente no que diz respeito às 

regras de separação, incluindo a 

disposição que prevê que os operadores 

das redes de transporte controlados por 
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entidades exteriores à UE cumpram as 

mesmas obrigações que os operadores 

controlados por entidades da UE; no 

entanto, a experiência recente de 

determinados operadores exteriores à UE 

que procuram fugir ao cumprimento da 

legislação da UE no território da UE 

exige uma aplicação mais rigorosa e um 

reforço das regras aplicáveis a nível da 

UE e dos Estados-Membros: isso pode ser 

facilitado através de uma disposição que 

preveja que apenas os projetos relativos 

ao gás realizados em setores de 

infraestruturas de gás nos Estados-

Membros onde é aplicada a efetiva 

separação de propriedade são elegíveis 

para a garantia da UE. 

Justificação 

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 

Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 

activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 

experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 

EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 

rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 

infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 

where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 

guarantee. 

 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização em toda a União, 

necessitam de assistência para atrair 

financiamento do mercado, nomeadamente 

no que respeita aos investimentos que 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização, incluindo 

empresas em fase de arranque e empresas 

derivadas da investigação académica em 
toda a União, necessitam de assistência 
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comportam um maior grau de risco. O 

FEIE deve ajudar estas empresas a superar 

a escassez de capital, permitindo ao BEI e 

ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 

efetuar injeções diretas e indiretas de 

capital, bem como prestar garantias para 

uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE. 

para atrair financiamento do mercado, 

nomeadamente no que respeita aos 

investimentos que comportam um maior 

grau de risco. O FEIE deve ajudar estas 

empresas a superar a escassez de capital e 

a inadequação dos mercados, permitindo 

ao BEI e ao Fundo Europeu de 

Investimento («FEI») efetuar, quando 

necessário, injeções diretas e indiretas de 

capital, bem como prestar garantias para 

uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE.  

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 13

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. A 

ação do FEIE com vista à disponibilização 

de financiamento às pequenas e médias 

empresas e às pequenas empresas de média 

capitalização deve ser canalizada através 

do Fundo Europeu de Investimento 

(«FEI») para beneficiar da sua experiência 

nestas atividades. 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. O 

financiamento do FEIE às pequenas e 

médias empresas e às pequenas empresas 

de média capitalização, às empresas em 

fase de arranque e às empresas derivadas 

da investigação académica pode ser 

canalizado através do Fundo Europeu de 

Investimento («FEI») e do BEI para 

beneficiar da sua experiência nestas 

atividades.  

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 14

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor social e económico. Deve em 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor acrescentado social, 
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especial visar projetos que promovam a 

criação de emprego, o crescimento a longo 

prazo e a competitividade. O FEIE deve 

apoiar um vasto leque de produtos 

financeiros, incluindo capital próprio, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar 

às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

ambiental e económico. O FEIE deve 

apoiar projetos que cumpram os critérios 

e objetivos estabelecidos no presente 

regulamento, que promovam a criação de 

emprego sustentável e de alta qualidade, o 

crescimento e a competitividade 

sustentáveis a longo prazo e contribuam 

para a consecução dos objetivos da UE 

nos domínios da investigação e 

desenvolvimento, da inovação, do clima e 

da energia e do desenvolvimento digital. O 

FEIE deve apoiar um vasto leque de 

produtos financeiros, incluindo capital 

próprio, quase-capital, dívida ou garantias, 

para melhor se adequar às necessidades de 

cada projeto individual. Esta vasta gama de 

produtos deverá permitir ao FEIE adaptar-

se às necessidades do mercado e, ao 

mesmo tempo, estimular o investimento do 

setor privado nos projetos. O FEIE não 

deve ser um substituto para o 

financiamento privado do mercado nem 

excluí-lo ou aos produtos disponibilizados 

pelos bancos de fomento nacionais e 

regionais, mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Ao selecionar os projetos elegíveis 

para apoio ao abrigo do FEIE, deve dar-

se especial atenção à eficiência 

energética. Aquando da tomada de 

decisões sobre os projetos de produção de 

energia ou de transporte de energia, deve 

avaliar-se se os objetivos em termos de 

segurança do aprovisionamento podem 
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ser alcançados de forma mais sustentável 

e eficaz em termos de custos, 

nomeadamente através da redução da 

procura de energia ou do aumento da 

eficiência energética ou ainda pela 

resposta à procura; pretende-se, assim, 

garantir que os projetos de eficiência 

energética concorrem em igualdade de 

condições, incluindo igualdade de 

condições da análise custo-benefício, com 

os projetos que visam o aumento do 

aprovisionamento de energia ou o 

desenvolvimento de novas infraestruturas. 

Justificação 

A Comunicação da Comissão, de 25 de fevereiro de 2015, intitulada «Uma estratégia-quadro 

para uma União da Energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações 

climáticas virada para o futuro» sublinha que “é necessário repensar fundamentalmente a 

eficiência energética e considerá-la uma fonte de energia de direito próprio, que representa o 

valor da energia poupada. Como parte da revisão da conceção do mercado, a Comissão 

assegurará que a eficiência energética e a resposta do lado da procura possam concorrer 

com a capacidade de produção em condições de igualdade.” 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 15

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade e 

complementaridade relativamente às 

operações já existentes. Deve ser aceite um 

perfil de risco ainda mais elevado para 

projetos de investigação, desenvolvimento 

e inovação. Deve financiar projetos em 

toda a União, evitando a concentração 

geográfica e possibilitando o investimento 

em regiões onde os mercados de capitais 

estão menos desenvolvidos, 
nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira e onde o investimento 

em percentagem do PIB baixou 
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substancialmente. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) Os incentivos baseados no 

mercado e a adicionalidade 

proporcionada pelo FEIE devem 

assegurar que o FEIE visa projetos 

viáveis do ponto de vista social e 

económico, sem que haja lugar a 

qualquer atribuição prévia de verbas a 

nível regional, nomeadamente para dar 

resposta a necessidades de investimento 

elevadas ou a deficiências de mercado. 

Nos Estados-Membros cujos mercados 

financeiros sejam menos desenvolvidos, 

deverá ser prestada assistência técnica 

adequada para assegurar que os objetivos 

gerais do presente regulamento podem ser 

atingidos. Ao mesmo tempo, o FEIE 

deverá poder apoiar projetos 

ambientalmente corretos e trazer 

vantagens para as indústrias e tecnologias 

com elevado potencial de crescimento. 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer 

os requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis e suscetíveis de serem negociados 

com os bancos ao abrigo das condições 

oferecidas pela carteira de produtos do 

FEIE, mas que enfrentam obstáculos de 

aceitação no mercado. Além disso, o risco 

médio dos projetos no âmbito do FEIE 
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deve ser mais elevado do que ao abrigo de 

qualquer outra carteira de investimentos 

disponível na UE e deve visar inovações 

de mercado que exigem mais apoio para 

transpor o «vale da morte». 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) O FEIE deve ser dotado de uma 

estrutura de governação adequada cuja 

função deve ser proporcional ao objetivo 

único de assegurar a correta utilização da 

garantia da UE. Esta estrutura de 

governação deve ser composta por um 

Conselho de Direção, um Diretor 

Executivo e um Comité de Investimento. 

Não deve invadir ou interferir na tomada 

de decisões do BEI ou substituir os órgãos 

diretivos deste banco. O Conselho de 

Direção deve estabelecer as orientações 

em matéria de investimento, segundo as 

quais o Comité de Investimento decidirá 

sobre a utilização da garantia da UE. 

Estas orientações devem ser 

complementares, mas não contraditórias, 

com as estabelecidas no presente 

regulamento para a utilização da garantia 

da UE. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados no que respeita às 

orientações em matéria de investimento. 

O Diretor Executivo deve ser responsável 

pela gestão diária do FEIE e efetuar os 

trabalhos preparatórios das reuniões do 

Comité de Investimento. 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) As decisões relativas à utilização do (17) As decisões relativas à utilização do 
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apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios da estruturação 

e financiamento de projetos e nos 

domínios abrangidos pelos projetos de 

investimento, nos domínios setoriais 

especificados no regulamento e nos 

mercados geográficos da União. O Comité 

de Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. As decisões 

tomadas pelo Comité de Investimento não 

devem estar sujeitas a interferências 

indevidas, por forma a garantir a sua total 

independência, que é fundamental para 

manter a confiança do investidor. 

 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Para efeitos de transparência, 

responsabilização e independência do 

Conselho de Direção e do Comité de 

Investimento, deve adotar-se e pôr-se em 

funcionamento um sistema de prevenção 

de conflitos de interesse. 
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Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-B) O Comité de Investimento deve 

garantir que a estratégia global de 

investimento do FEI, relativamente aos 

investimentos cobertos pela garantia da 

UE, está em conformidade com os 

objetivos e critérios estabelecidos no 

presente regulamento. A gestão diária, a 

seleção de projetos e o acompanhamento 

devem, no entanto, ser da competência do 

FEI. 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-C) Para garantir que os objetivos 

estabelecidos no presente regulamento 

são cumpridos e que os projetos na União 

alcançam um âmbito geográfico vasto, 

deve ser prestada assistência técnica aos 

Estados-Membros onde os mercados de 

capitais estão menos desenvolvidos em 

comparação com outros Estados-

Membros. 

 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 

investimentos, a União deve conceder uma 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 

investimentos, a União deve conceder uma 
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garantia de montante igual a 

16 000 000 000 EUR. Quando prestada 

com base numa carteira, a cobertura da 

garantia deve ser limitada, em função do 

tipo de instrumento - dívida, capital próprio 

ou garantia - sob a forma de uma 

percentagem do volume da carteira de 

autorizações por liquidar. Prevê-se que, 

quando a garantia for combinada com os 

5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 

BEI, esse apoio do FEIE gere 

60 800 000 000 EUR de investimento 

adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 

60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 

deverão gerar um total de 

315 000 000 000 EUR em investimentos na 

União, entre 2015 e 2017. As garantias 

associadas a projetos que são concluídos 

sem qualquer acionamento de garantia 

ficam disponíveis para apoiar novas 

operações. 

garantia de montante igual a 

16 000 000 000 EUR. Quando prestada 

com base numa carteira, a cobertura da 

garantia deve ser limitada, em função do 

tipo de instrumento - dívida, capital próprio 

ou garantia - sob a forma de uma 

percentagem do volume da carteira de 

autorizações por liquidar. Prevê-se que, 

quando a garantia for combinada com os 

5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 

BEI, esse apoio do FEIE gere 

60 800 000 000 EUR de investimento 

adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 

60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 

deverão gerar um total de, pelo menos, 

315 000 000 000 EUR em investimentos na 

União, ao longo de um período de três 

anos a contar da entrada em vigor do 

presente regulamento. As garantias 

associadas a projetos que são concluídos 

sem qualquer acionamento de garantia 

ficam disponíveis para apoiar novas 

operações durante o período de 

disponibilização da garantia. 

Justificação 

Tendo em vista a necessidade de um estímulo imediato ao clima de investimento da Europa, a 

assinatura de contratos ao abrigo do FEIE deve realizar-se sem demora. Obviamente, apenas 

os projetos realmente elegíveis devem ser selecionados para apoio. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) Em 13 de janeiro de 2015, a 

Comissão Europeia apresentou uma 

comunicação sobre a forma como irá 

aplicar as atuais regras do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento. O 

cofinanciamento nacional das operações 

apoiadas pelo FEIE, incluindo no período 

de transição, é admissível pela 

flexibilidade das atuais regras do Pacto de 
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Estabilidade e Crescimento, prevista na 

Comunicação de 13 de janeiro de 2015 da 

Comissão, de acordo com as condições e 

limites nela incluídos.  

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-B) A fim de assegurar que o FEIE 

cumpre o seu objetivo duplo, é imperativo 

atribuir um montante equivalente a 5 mil 

milhões de euros do FEIE para o 

financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 

o qual deve ser utilizado especificamente 

em benefício das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização, bem 

como de PME inovadoras e de empresas 

inovadoras de média capitalização. 

Justificação 

Para que o FEIE possa cumprir o seu objetivo duplo, é importante esclarecer que parte da 

garantia tem de ser reservada para o acesso ao financiamento de risco a favor das PME e 

das pequenas empresas de média capitalização. A presente alteração está relacionada com as 

alterações ao artigo 1.º, ao artigo 5.º, n.º 2, alínea e), e ao artigo 7.º. 

 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-C) A fim de assegurar que o FEIE 

cumpre o seu objetivo, é imperativo 

atribuir um montante equivalente a 5 mil 

milhões de euros do FEIE para o 

financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 

o qual deve ser utilizado especificamente 

em benefício das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização, bem 
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como de PME inovadoras. 

 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais ou as 

agências públicas detidas ou controladas 

pelos Estados-Membros, entidades do 

setor privado e entidades do exterior da 

União, sujeito ao acordo dos 

contribuidores já existentes. As partes 

terceiras podem contribuir diretamente 

para o FEIE e participar na sua estrutura 

governativa. 

(19) A fim de alcançar a meta de 315 mil 

milhões de EUR no mais curto prazo 

possível, os bancos ou instituições de 

fomento nacionais e as plataformas e 

fundos de investimento deverão 

desempenhar um papel proeminente, com 

o apoio dos FEIE, na identificação de 

projetos viáveis, no desenvolvimento e, se 

adequado, na agregação de projetos, bem 

como na atração de potenciais 

investidores. Neste contexto, deverá ser 

possível criar plataformas 

macrorregionais para promover projetos 

transfronteiras ou um conjunto de 

projetos nos Estados-Membros numa 

perspetiva regional. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A nível dos projetos, as partes 

terceiras podem participar com o FEIE no 

cofinanciamento de projetos individuais ou 

em plataformas de investimento associadas 

a setores geográficos ou temáticos 

específicos. 

(20) A nível dos projetos, as partes 

terceiras podem participar com o FEIE no 

cofinanciamento de projetos individuais ou 

em plataformas de investimento associadas 

a setores geográficos ou temáticos 

específicos. Deve ser dada especial 

atenção às plataformas de investimento 

orientadas para setores transformadores 

com elevado valor acrescentado em 

termos económicos e sociais, bem como às 

plataformas de investimento que agregam 

projetos inovadores e sustentáveis de 
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menor dimensão, dirigidos por regiões, 

municípios e PME; por exemplo, projetos 

no domínio da eficiência energética, tais 

como a renovação do parque imobiliário, 

projetos de redes inteligentes e novos 

serviços para os cidadãos com base em 

ferramentas digitais inovadoras. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que são 

apoiados pela garantia da UE, desde que se 

encontrem satisfeitos todos critérios de 

elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 

desta abordagem deverá maximizar o 

potencial de atração dos investidores para 

os domínios de investimento visados pelo 

FEIE.  

(21) O FEIE deve complementar e 

suplementar programas da UE em curso a 

nível regional e nacional, bem como as 

atividades tradicionais do BEI. As partes 

terceiras podem participar com o FEIE 

no cofinanciamento de projetos 

individuais ou em plataformas de 

investimento associadas a setores 

geográficos ou temáticos, desde que se 

encontrem satisfeitos todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis. Os Estados-

Membros podem utilizar qualquer tipo de 

financiamento da União, incluindo os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que são 

apoiados pela garantia da UE. A 

flexibilidade desta abordagem deverá 

maximizar o potencial de atração dos 

investidores para os domínios de 

investimento visados pelo FEIE e contar 

com a participação dos parceiros sociais e 

das autoridades públicas. 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Em conformidade com o Tratado (22) Em conformidade com o Tratado 
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sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 

matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). A Comissão 

anunciou igualmente que irá fornecer 

orientações complementares sobre esse 

conjunto de princípios fundamentais, com 

vista a assegurar uma utilização eficiente 

dos fundos públicos. 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 

matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). Com vista a assegurar 

uma utilização eficiente dos fundos 

públicos, a Comissão irá fornecer 

orientações complementares para garantir 

total coerência com as regras relativas aos 

auxílios estatais específicas do setor. O 

requisito de coerência com os princípios 

aplicáveis aos auxílios estatais deverá 

contribuir para a utilização eficiente dos 

recursos do FEIE. 

 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto, bem 

como de identificar os aspetos suscetíveis 

de melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

(25) O BEI e a Comissão devem proceder 

regularmente à avaliação das atividades 

apoiadas pelo FEIE a fim de apreciar a 

respetiva relevância, desempenho, impacto 

e a sua coordenação e coerência com 

outras políticas e outros instrumentos da 

União, e de identificar os aspetos 

suscetíveis de melhorar as futuras 

atividades. Estas avaliações deverão 
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sustentabilidade. contribuir para a responsabilização e a 

análise da sustentabilidade. 

Justificação 

Dada a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo pelo 

legislador, a avaliação e posterior comunicação é fundamental para garantir a boa execução 

do FEIE. 

 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União. 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento, preparação e agregação 

de projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais, das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, bem como 

nas práticas de excelência de projetos 

como ELENA (Assistência Europeia à 

Energia Local) e FEEE (Fundo Europeu 

para a Eficiência Energética). 

Estabelecer-se-á assim um ponto de 

entrada único para as questões relacionadas 

com a assistência técnica aos investimentos 

no interior da União que, sempre que 

possível, presta assistência técnica de 

forma descentralizada. A criação da PEAI 

como ponto de entrada único e os novos 

serviços prestados pela mesma não devem, 

em caso algum, alterar o objetivo dos 

programas de assistência técnica em vigor 

ou afetar a sua qualidade ou capacidade 

na realização das suas tarefas específicas. 
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Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) A PEAI deve, em particular, 

desenvolver as boas práticas em 

programas existentes, tais como ELENA 

(Assistência Europeia à Energia Local), 

FEEE (Fundo Europeu para a Eficiência 

Energética), JEREMIE (Recursos 

Europeus Comuns para as Micro e 

Médias Empresas) JASPERS (Assistência 

Conjunta de Apoio a Projetos nas Regiões 

Europeias), JESSICA (Apoio Europeu 

Conjunto ao Investimento Sustentável em 

Zonas Urbanas) e JASMINE (Ação 

Comum para Apoiar as Instituições de 

Microfinanças na Europa). Nos casos 

pertinentes, a PEAI redireciona os 

promotores do projeto para estas 

entidades e canaliza a prestação de 

assistência técnica através das mesmas. 

 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) Para cobrir os riscos relacionados com 

a garantia da UE ao BEI, deve ser criado 

um fundo de garantia. Esse fundo de 

garantia deverá ser constituído através de 

transferências graduais a partir do 

orçamento da União. O fundo de garantia 

deve também receber, subsequentemente, 

receitas e reembolsos provenientes dos 

projetos que beneficiam de apoio do FEIE, 

bem como montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento quando o 

Fundo já tiver intervindo a título de 

garantia perante o Banco Europeu de 

(27) Para cobrir os riscos relacionados com 

a garantia da UE ao BEI, deve ser criado 

um fundo de garantia. Esse fundo de 

garantia deverá ser constituído através de 

transferências graduais a partir do 

orçamento da União. O fundo de garantia 

deve também receber, subsequentemente, 

receitas e reembolsos provenientes dos 

projetos que beneficiam de apoio do FEIE, 

bem como montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento quando o 

Fundo já tiver intervindo a título de 

garantia perante o Banco Europeu de 
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Investimento. Investimento. As remunerações 

decorrentes das operações do FEIE que 

ultrapassem o montante-

objetivo/necessidades do fundo de 

garantia serão transferidas para as 

respetivas rubricas orçamentais da UE, as 

quais são reduzidas a fim de estabelecer o 

fundo de garantia do FEIE. 

Justificação 

As receitas e reembolsos excedentários que ultrapassam o montante-objetivo da garantia da 

UE devem ser reintroduzidos no orçamento geral da União e reatribuídos às rubricas 

orçamentais que a princípio contribuíram para o fundo de garantia.  

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a 

contribuição a partir do orçamento da 

União, as dotações disponíveis do 

programa Horizonte 2020 - Programa-

Quadro de Investigação e Inovação 

(2014-2020), previsto pelo Regulamento 

(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho2, e do Mecanismo 

Interligar a Europa, previsto no 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho3, 

devem ser reduzidas. Estes programas 

prosseguem objetivos que não são 

retomados no FEIE. Todavia, a redução 

de ambos os programas com vista ao 

financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar 

o efeito financeiro nas áreas da 

investigação, do desenvolvimento, da 

inovação, dos transportes, das 

telecomunicações e das infraestruturas 

(29) A contribuição a partir do orçamento 

da União para o orçamento do fundo de 

garantia da UE será progressivamente 

autorizada pelo Parlamento Europeu e 

pelo Conselho no âmbito dos processos 

orçamentais anuais até 2020. Para o 

efeito, a autoridade orçamental deve 

utilizar, se for adequado, todos os 

mecanismos de flexibilidade disponíveis e 
as disposições pertinentes ao abrigo do 

Regulamento QFP 2014-2020, garantindo 

um máximo de linearidade e garantindo o 

funcionamento e a viabilidade do 

financiamento, de acordo com o 

orçamento previsto no QFP para os 

compromissos plurianuais que 

caracterizam alguns dos atuais programas 

da UE, tais como o Horizonte 2020 e o 

mecanismo «Interligar a Europa». O 

financiamento do fundo de garantia deve 

ser revisto no quadro da revisão 

intercalar/revisão do QFP, que deverá ser 

lançada até ao final de 2016, o mais 

tardar, como previsto no artigo 2.º do 

Regulamento (UE) n.º 1311/2013 do 
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energéticas, relativamente à utilização dos 

recursos para a concessão de subvenções 

no âmbito dos programas Horizonte 2020 

e Mecanismo Interligar a Europa tal 

como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a 

esses programas em benefício do FEIE. 

Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que 

estabelece o QFP para o período 2014-

2020. Dada a necessidade cada vez maior 

de ação política e programas de despesa 

ao nível da União, a fim de incentivar o 

crescimento económico e a criação de 

postos de trabalho na Europa, a revisão 

deve aumentar as margens disponíveis e 

as dotações de autorização ao abrigo da 

rubrica 1A do QFP. 

__________________  

2Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020) e 

que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 

(JO L 347de 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 

(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 

20.12.2013, p. 129). 

 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Considerando 32-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (32-A) Os Estados-Membros deverão 

poder participar na criação do diretório 

europeu de investimento, designadamente 

prestando informações à Comissão e ao 

BEI sobre projetos de investimento no seu 

território. Antes de lançarem o diretório, a 

Comissão e o BEI devem proceder a 

consultas adequadas com Estados-

Membros, peritos e partes interessadas, 

sobre os princípios e orientações dos 

projetos que constarão do diretório e o 
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modelo para a publicação de informações 

sobre projetos individuais. 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI deve 

informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE. 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, a Comissão 

deve, a partir da entrada em vigor do 

presente regulamento, apresentar ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório anual com uma avaliação da 

utilização da garantia da UE e do 

cumprimento dos objetivos e critérios 

gerais estabelecidos no presente 

regulamento, incluindo a mobilização de 

capitais privados, o princípio da 

adicionalidade e o valor acrescentado 

económico e social. Se adequado, o 

relatório deve ser acompanhado por uma 

proposta dirigida ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho para alteração do presente 

regulamento. O BEI, em cooperação com 

o FEI, deve informar semestralmente a 

Comissão Europeia, o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre o 

financiamento do BEI e do FEI e as 

operações de investimento, 

nomeadamente os projetos que foram 

financiados, os instrumentos financeiros 

utilizados e o estado de execução dos 

projetos financiados e as perdas 

suportadas pelo FEIE. No caso dos 

projetos chumbados, o relatório deve 

incluir uma análise exaustiva da situação, 

salientando as possíveis repercussões no 

fundo de garantia.  
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Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) Uma vez que os objetivos do presente 

regulamento, a saber, apoiar o investimento 

na União e assegurar um acesso mais 

alargado ao financiamento para as 

empresas com menos de 3000 

trabalhadores, não podem ser 

suficientemente realizados pelos Estados-

Membros devido às disparidades na sua 

capacidade orçamental para agir, mas 

podem, em virtude da sua dimensão e 

efeitos, ser melhor alcançados a nível da 

União, a União pode adotar medidas, em 

conformidade com o princípio da 

subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade, consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para atingir aqueles objetivos, 

(36) Uma vez que os objetivos do presente 

regulamento, a saber, apoiar o investimento 

na União e assegurar um acesso mais 

alargado ao financiamento para as 

empresas com menos de 3000 

trabalhadores, podem não ser 

suficientemente realizados pelos Estados-

Membros isoladamente, mas podem, em 

virtude da sua dimensão e efeitos, ser mais 

bem alcançados a nível da União, a União 

pode adotar medidas, em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade, consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para atingir 

aqueles objetivos, 

 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-A) A Comissão e o BEI deverão 

celebrar um acordo que especifique as 

condições estabelecidas no presente 

regulamento para a gestão do FEIE que 

deverão assegurar. Esse acordo não 

deverá invadir a esfera de competências 

do legislador da União, da autoridade 

orçamental e do BEI, conforme 

estabelecido nos Tratados, e deverá, por 

conseguinte, ser limitado aos elementos 

que sejam principalmente de natureza 

técnica e administrativa e que, embora 
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não sendo essenciais, sejam necessários 

para a execução efetiva do FEIE. Este 

acordo, juntamente com as orientações 

em matéria de investimento, deve ser 

adotado pela Comissão por via de um ato 

delegado. 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. O acordo deve aplicar estas decisões. O acordo FEIE 

deve ser adotado por meio de ato delegado para permitir o controlo adequado pelo 

legislador. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) 

com vista à instituição de um Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(«FEIE»). 

1. O presente regulamento estabelece um 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), uma garantia da UE 

e um fundo de garantia da UE. 

 2. Para o efeito, o presente regulamento 

prevê a negociação pela Comissão de um 

projeto de acordo com o Banco Europeu 

de Investimento (BEI) para a gestão do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos («FEIE»). O presente acordo 

deve conter exclusivamente elementos 

técnicos e administrativos, e deve cumprir 

cabalmente os requisitos estabelecidos no 

presente regulamento. 

 3. A Comissão ficará habilitada a aderir 

ao Acordo FEIE em nome da União, e 

aceitar posteriores alterações ao mesmo, 

por meio de um ato delegado, em 

conformidade com o artigo 17.º, desde que 

o Acordo FEIE cumpra os requisitos do 

presente regulamento. 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento 

4. O objetivo dos FEIE consistirá em 

apoiar os investimentos na União 

orientados para o crescimento competitivo 
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por parte das empresas com menos de 

3000 trabalhadores, com especial enfoque 

nas pequenas e médias empresas, 

facultando ao BEI capacidade de absorção 

de riscos («Acordo FEIE»). 

e sustentável na perspetiva de ultrapassar 

o défice de investimento entre os seus 

Estados-Membros. Mediante o 

fornecimento de capacidade de absorção 

de riscos ao BEI, o FEIE deve: 

 — apoiar investimentos estratégicos, 

produtivos e de longo prazo; 

 — garantir um maior acesso ao 

financiamento às empresas com um 

máximo de 3000 trabalhadores, com 

especial incidência nas empresas em fase 

de arranque, nas microempresas, nas 

pequenas e médias empresas e nas 

pequenas empresas de média 

capitalização.  

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. 

5. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros, nas condições nele 

fixadas. Sob reserva do consentimento dos 

contribuidores existentes, o Acordo FEIE 

será igualmente aberto à adesão de outras 

partes terceiras, incluindo os bancos 

nacionais de fomento ou as agências 

públicas detidas ou controladas pelos 

Estados-Membros, bem como as entidades 

do setor privado. 

 6. As garantias previstas no presente 

regulamento só serão autorizadas pelo 

Comité de Investimento para as operações 

e projetos que sejam contratualmente 

acordados e assinados no prazo de três 

anos a contar da data da autorização. Se 

as operações ou projetos não forem 

celebrados no prazo de três anos a contar 

da autorização, a autorização deve 

caducar. 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  Artigo 1.º-A 

 Definições 
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 Para efeitos do presente regulamento, 

aplicam-se as seguintes definições: 

 (a) «bancos de fomento nacionais» ou 

«instituições de fomento nacionais», as 

entidades jurídicas que exerçam 

atividades financeiras a título profissional 

às quais um Estado-Membro confira 

mandato, a nível central, regional ou 

local, para o exercício de atividades 

públicas de fomento ou desenvolvimento 

visando principalmente responder à 

inadequação do mercado ou a situações 

de investimento insuficiente; 

 (b) «plataformas de investimento», as 

entidades de finalidade especial, contas de 

gestão, mecanismos contratuais de 

cofinanciamento ou de partilha de riscos 

ou mecanismos instituídos por quaisquer 

outros meios através dos quais as 

entidades canalizem uma contribuição 

financeira por forma a financiar 

determinado número de projetos de 

investimento na União; 

 (c) «pequenas e médias empresas» ou 

«PME», as micro, pequenas e médias 

empresas na aceção da Recomendação 

2003/361/CE; 

 (d) «pequenas empresas de média 

capitalização», as entidades jurídicas com 

menos de 499 trabalhadores, conforme 

definido na Orientações da Comissão 

constantes da Comunicação C(2014) 

34/21a; 

 (g) «adicionalidade», o apoio do FEIE a 

operações que respondam a falhas do 

mercado, défices de investimento ou 

situações sub-ótimas do investimento, e 

que não teriam sido possíveis realizar na 

mesma medida durante esse período a 

título de instrumentos normais do BEI 

sem o apoio do FEIE, através do FEI e de 

instrumentos da UE ou através de 

instrumentos oferecidos pelos bancos de 

fomento regionais, pelos bancos de 

fomento nacionais e pelos bancos 

comerciais. Logo, a garantia da UE pode 
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ser combinada com os atuais 

instrumentos financeiros da UE, ou 

utilizada para os complementar, acelerar 

ou reforçar. 

 (h) «Acordo FEIE», instrumento jurídico 

através do qual a Comissão e o BEI 

especificam as condições estabelecidas no 

presente regulamento para a gestão do 

FEIE; 

 (i) «Acordo PEAI», instrumento jurídico 

através do qual a Comissão e o BEI 

especificam as condições estabelecidas no 

presente regulamento para a 

implementação da PEAI; 

 _____________ 

 1a Orientações relativas aos auxílios 

estatais que visam promover os 

investimentos de financiamento de risco. 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) disposições que regem a instituição do 

FEIE como um mecanismo de garantia 

distinto, claramente identificável e 

transparente, e gerido pelo BEI com 

contabilidade separada; 

(a) disposições relativas ao 

estabelecimento do FEIE, bem como ao 

montante e às condições da contribuição 

financeira a prestar pelo BEI, incluindo 

as condições do financiamento ou das 

garantias a prestar pelo BEI ao Fundo 

Europeu de Investimento («FEI») através 

do FEIE , que não deve ser inferior a 

5 mil milhões de euros. 

 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)  
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Texto da Comissão Alteração 

(c) condições do financiamento que é 

concedido pelo BEI ao Fundo Europeu de 

Investimento («FEI») através do FEIE; 

(c) disposições respeitantes à garantia da 

UE, que é uma garantia automática, 

incondicional e irrevogável a favor do 

BEI, incluindo: 

 (i) as regras pormenorizadas sobre a 

concessão da garantia da UE, nos termos 

do artigo 7.º, entre as quais as suas 

modalidades de cobertura e a sua 

cobertura definida das carteiras de tipos 

específicos de instrumentos; 

 (ii) o requisito de que a remuneração pela 

assunção de riscos seja repartida pelos 

contribuidores na proporção da respetiva 

quota na assunção de riscos; 

 (iii) os requisitos de que a remuneração 

atribuída à União e os pagamentos ao 

abrigo da garantia da UE são efetuados 

em tempo útil e só ocorrem uma vez por 

ano depois de a remuneração e as perdas 

resultantes das operações terem sido 

compensadas; 

 (iv) os requisitos que regem a utilização 

da garantia da UE nos termos do artigo 

5.º, entre os quais as condições de 

pagamento, tais como prazos específicos, 

juros sobre os montantes devidos e os 

necessários mecanismos de liquidez; 

 (v) as disposições e procedimentos 

respeitantes à recuperação de créditos, 

que é confiada ao BEI, em consonância 

com o artigo 7.º, n.º 4; 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 

disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 

conformidade. 
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Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) disposições respeitantes ao governo do 

FEIE, em conformidade com o artigo 3.º, 

sem prejuízo dos Estatutos do Banco 

Europeu de Investimento; 

(d) modalidades de aprovação pelo Comité 

de Investimento da utilização da garantia 

da UE em projetos individuais de acordo 

com o presente regulamento e, em 

particular, com o artigo 2.º-A; 

 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 

disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 

conformidade. 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) regras pormenorizadas sobre a 

prestação da garantia da UE, em 

conformidade com o artigo 7.º, incluindo a 

sua cobertura limitada das carteiras de 

tipos específicos de instrumentos, o seu 

acionamento (que - com exceção de 

possíveis casos de perdas de capital 

próprio - apenas deverão ocorrer uma vez 

por ano, quando os lucros e perdas 

resultantes das operações tiverem sido 

compensados) e a sua remuneração, bem 

como o requisito de a remuneração pela 

assunção de riscos ser repartida pelos 

contribuidores na proporção da respetiva 

quota de risco; 

(e) procedimentos de apresentação de 

propostas de investimento e aprovação das 

propostas para a utilização da garantia da 

UE, incluindo: 

 (i) o procedimento de transmissão de 

projetos ao Comité de Investimento; 

 (ii) o requisito de que o procedimento de 

apresentação e aprovação de propostas de 
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utilização da garantia da UE não 

prejudica as regras relativas à tomada de 

decisão do BEI estabelecidas nos 

Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento; 

 (iii) as regras que especifiquem em 

pormenor as disposições transitórias 

previstas no artigo 20.º, e em especial o 

modo como as operações assinadas pelo 

BEI durante o período a que se refere o 

artigo 20.º serão incluídas na cobertura 

da garantia da UE. 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 

disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 

conformidade. 

 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) disposições e procedimentos no que diz 

respeito à recuperação de créditos; 

(f) procedimentos de apresentação de 

propostas de investimento e aprovação das 

propostas para a utilização da garantia da 

UE, incluindo: 

 (i) o procedimento de transmissão de 

projetos ao Comité de Investimento; 

 (ii) o requisito de que o procedimento de 

apresentação e aprovação de propostas de 

utilização da garantia da UE não 

prejudica as regras relativas à tomada de 

decisão do BEI estabelecidas nos 

Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento; 

 (iii) as regras que especifiquem em 

pormenor as disposições transitórias 

previstas no artigo 20.º, e em especial o 

modo como as operações assinadas pelo 
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BEI durante o período a que se refere o 

artigo 20.º serão incluídas na cobertura 

da garantia da UE. 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 

disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 

conformidade. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) requisitos relativos à utilização da 

garantia da UE, nomeadamente no que se 

refere a prazos específicos e indicadores 

essenciais de desempenho;  

(g) requisitos relativos à utilização da 

garantia da UE, tais como a conformidade 

com os objetivos e os critérios 

estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2, bem 

como no que se refere a prazos específicos 

e indicadores essenciais de desempenho, 

incluindo a criação de emprego e a 

participação das PME; 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(j) modalidades da garantia da União. Suprimido 

Justificação 

Foram inseridas acima disposições detalhadas que cobrem este aspeto. 

 

 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 



 

PE551.465v03-00 80/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (j-A) qualquer outra condição de natureza 

administrativa ou organizacional 

necessária para a gestão do FEIE. 

 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção 

clara entre as operações efetuadas com o 

apoio do FEIE e as demais operações do 

BEI. 

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção 

clara entre as operações efetuadas com o 

apoio do FEIE e as demais operações do 

BEI. Contudo, são aplicáveis as 

orientações e os critérios em matéria de 

investimento adotados pelo BEI em 23 de 

julho de 2013. 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI. 

A PEAI terá por objetivo basear-se nos 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

e da Comissão a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação 

dos projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI, 

a qual prestará aconselhamento a projetos 

de investimento, em consonância com os 

objetivos e critérios estabelecidos no 

artigo 5.º, n.º 2, do presente regulamento. 
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parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. 

 O PEAI basear-se-á nos serviços de 

assessoria do BEI e da Comissão já 

existentes, se possível de forma 

descentralizada, e: 

 (a) Atuará como uma plataforma de 

aconselhamento técnico e prestará apoio 

na identificação, preparação e 

desenvolvimento de projetos de 

investimento, E fornecerá apoio à 

utilização da assistência técnica para a 

estruturação dos projetos, a utilização de 

instrumentos financeiros inovadores e a 

utilização de parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE, tendo em conta as 

diferenças entre os Estados-Membros, 

especialmente os que têm mercados de 

capitais menos desenvolvidos; 

 (b) Prestará um apoio específico às 

plataformas de investimento orientadas 

para setores com elevado valor 

acrescentado económico e social ou que 

agregam projetos de menor dimensão 

dirigidos por regiões, municípios e PME 

em projetos de maior escala suscetíveis de 

serem negociados com os bancos; 

concederá especial atenção à informação 

e apoiará os empresários inovadores. 

 (c) Criará um mecanismo específico de 

assistência técnica para a criação de 

plataformas de investimento para projetos 

de eficiência energética agregados a nível 

descentralizado. 

 (d) Prestará apoio técnico e financeiro 

sobre a utilização do FEIE a instituições 

descentralizadas que executem programas 

de assistência técnica similares a nível 

local; mobilizará conhecimentos locais 

com vista a facilitar o apoio prestado pelo 

FEIE em toda a União; 
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 (e) Atuará como ponto único de contacto 

para autoridades e promotores de projetos 

ou reorientá-los-á para as instituições 

referidas no ponto 4;  

 (f) Assegurará um intercâmbio estrutural 

de informações e de boas práticas entre 

todas as partes envolvidas no FEIE, 

nomeadamente no domínio do 

desenvolvimento de projetos; 

 

 (g) providenciará plataformas de 

assistência técnica descentralizada para 

apoiar o desenvolvimento de PME, 

incluindo novas empresas e empresas 

derivadas, e a sua colaboração com 

universidades e organizações de 

investigação. 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

fomento e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. 

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

fomento e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. O PEAI deve, em particular, 

tirar proveito das boas práticas dos atuais 

programas de assistência técnica.  

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As contribuições nacionais para o FEIE 

devem seguir as mesmas regras que 

outras despesas públicas e investir deve 

ser uma prioridade da política orçamental 

não devendo comprometer as regras do 
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pacto de estabilidade. 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Conselho de Direção elegerá, de entre os 

seus membros, um Presidente. 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção. O 

Conselho de Direção ficará incumbido de 

definir a orientação estratégica, a afetação 

estratégica de ativos e as políticas e 

procedimentos operacionais, incluindo a 

política de investimento dos projetos 

suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE e 

o perfil de risco do FEIE, em conformidade 

com o presente regulamento e de 

estabelecer orientações de investimento 

complementares, mas não contraditórias, 

das  orientações previstas para o efeito 

pelo artigo 5.º, n.º 2, para a utilização da 

garantia da UE a aplicar pelo Comité de 

Investimento. A Comissão deverá ser 

habilitada a aprovar atos delegados, em 

conformidade com o artigo 17.º, no que se 

refere às orientações de investimento. 

2. Enquanto os únicos contribuidores do 

FEIE forem a União e o BEI, o número de 

membros e votos no seio do Conselho de 

Direção será atribuído em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. 

2. Enquanto os únicos contribuidores do 

FEIE forem a União e o BEI, o número de 

membros e votos no seio do Conselho de 

Direção será atribuído em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. 

O Conselho de Direção deliberará por 

consenso. 

O Conselho de Direção deliberará por 

consenso. 

3. Quando outras partes aderirem ao 

Acordo FEIE, em conformidade com o 

artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 

votos no seio do Conselho de Direção será 

atribuído aos contribuidores em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. O 

número de membros e votos da Comissão e 

do BEI, de acordo com o n.º 2, será 

3. Quando outras partes aderirem ao 

Acordo FEIE, em conformidade com o 

artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 

votos no seio do Conselho de Direção será 

atribuído aos contribuidores em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. O 

número de membros e votos da Comissão e 

do BEI, de acordo com o n.º 2, será 
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recalculado em conformidade. recalculado em conformidade. 

O Conselho de Direção procurará tomar 

decisões por consenso. Se não estiver em 

condições de tomar uma decisão por 

consenso dentro do prazo estabelecido pelo 

Presidente, deliberará por maioria simples. 

O Conselho de Direção procurará tomar 

decisões por consenso. Se não estiver em 

condições de tomar uma decisão por 

consenso dentro do prazo estabelecido pelo 

Presidente, deliberará por maioria simples. 

O Conselho de Direção não tomará 

qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 

votarem contra. 

O Conselho de Direção não tomará 

qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 

votarem contra. 

4. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Diretor Executivo, que será incumbido 

da gestão corrente do FEIE e de preparar e 

presidir as reuniões do Comité de 

Investimento a que se refere o n.º 5. O 

Diretor Executivo será assistido por um 

Diretor Executivo Adjunto. 

4. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Diretor Executivo, que será incumbido 

da gestão corrente do FEIE e de preparar e 

presidir as reuniões do Comité de 

Investimento a que se refere o n.º 5. O 

Diretor Executivo será assistido por um 

Diretor Executivo Adjunto. 

O diretor executivo apresentará 

trimestralmente ao Conselho de Direção 

um relatório sobre as atividades do FEIE. 

O diretor executivo apresentará 

trimestralmente ao Conselho de Direção 

um relatório sobre as atividades do FEIE. 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI, por um mandato de 

três anos renovável. 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI, por um mandato de 

três anos renovável. 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação 

do apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 
artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica. 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações que estão plenamente em 

consonância com os objetivos e critérios 

estabelecidos no artigo 5.º do presente 

regulamento, independentemente da sua 

localização geográfica. 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um 

elevado nível de experiência de mercado 

relevante no domínio do financiamento de 

projetos e serão nomeados pelo Conselho 

de Direção, por um mandato de três anos 

renovável. 

O Comité de Investimento será composto 

por, no mínimo, seis peritos independentes 

e pelo Diretor Executivo. Ao nomear os 

peritos para o Comité de Investimento, 

Conselho de Direção deve garantir que a 

composição do Comité de Investimento é 

diversificada e que estes peritos possuem 
um elevado nível de experiência de 

mercado relevante no domínio da 

estruturação e financiamento de projetos 

nos domínios dos projetos de investimento 
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enumerados no artigo 5.º, n.º 2. 

 O Comité de Investimento é nomeado pelo 

Conselho de Direção por um mandato de 

três anos renovável. Os peritos devem ser 

nomeados através de um processo de 

seleção aberto e transparente. 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples. 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples. 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

A União prestará uma garantia ao BEI para 

operações de financiamento ou 

investimento efetuadas no interior da 

União e abrangidas pelo presente 

regulamento («garantia da UE»). A 

garantia da UE será concedida como uma 

garantia automática no que respeita aos 

instrumentos referidos no artigo 6.º. 

A União prestará uma garantia irrevogável 

e incondicional para operações de 

financiamento ou investimento efetuadas 

no interior da União e abrangidas pelo 

presente regulamento («garantia da UE»). 

A garantia da UE será concedida como 

uma garantia automática no que respeita 

aos instrumentos referidos no artigo 6.º. 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União e apoiar um dos 

seguintes objetivos gerais: 

A garantia da UE é concedida para 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou para o financiamento do FEI, nos 

termos do artigo 7.º, n.º 2, com vista à 

realização de operações de financiamento e 

investimento do BEI aprovadas pelo 

Comité de Investimento. As operações em 

causa deverão ser coerentes com as 

políticas da União e apoiar um ou vários 

dos seguintes objetivos gerais: 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos 

(a) desenvolvimento de infraestruturas de 

transporte, especialmente em centros 
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transportes, especialmente em centros 

industriais; energia, em especial as 

interconexões energéticas; e 

infraestruturas digitais; 

industriais; 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, investigação e desenvolvimento, 

tecnologia da informação e comunicação 

e inovação; 

(b) desenvolvimento e modernização das 

infraestruturas energéticas, em 

conformidade com as prioridades da 

União no domínio da energia, bem como 

os objetivos globais para 2020, 2030 e 

2050 em matéria de clima e energia, em 

especial, as interligações, as redes 

inteligentes a nível da distribuição, o 

armazenamento de energia e a 

sincronização dos mercados; 

(c) expansão da energia renovável e 

eficiência energética e dos recursos; 

(c) expansão da energia renovável, 

eficiência na utilização dos recursos, 

eficiência energética e poupança de 

energia, com particular destaque para a 

redução da procura de energia pela 

gestão da procura e a renovação de 

edifícios; 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social; 

(d) desenvolvimento de tecnologias da 

informação e da comunicação, de 
infraestruturas digitais e de 

telecomunicações e de redes de banda 

larga em toda a União;  

(e) prestação de apoio financeiro às 

empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 

incluindo o financiamento de risco para 

fundo de maneio. 

(e) investimento na inovação, investigação 

e desenvolvimento, incluindo 

infraestruturas de investigação, projetos-

piloto e projetos de demonstração, 

colaboração entre as universidades e a 

indústria, e transferência de 

conhecimentos e tecnologias; 

 (f) investimento na educação, na 

formação e em competências 

empresariais; 

 (g) investimento em soluções inovadoras 

no domínio da saúde, como a saúde em 

linha e medicamentos novos e eficazes, e 

no setor social; 

 (h) investimento nas indústrias culturais e 

criativas; 

 (i) investimento em projetos e 

infraestruturas no domínio da proteção do 
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ambiente e da gestão; reforço dos serviços 

ecossistémicos e o desenvolvimento 

urbano sustentável; 

 (j) apoio financeiro, incluindo a 

concessão de financiamento de risco para 

fundo de maneio, para as PME, para a 

criação de novas empresas, empresas 

derivadas e pequenas empresas de média 

capitalização através do FEI, bem como 

às empresas de média capitalização, a fim 

de garantir a liderança tecnológica em 

setores inovadores e sustentáveis; 

 (k) financiamento de projetos que estejam 

em consonância com os objetivos do 

programa Horizonte 2020 e do 

Mecanismo Interligar a Europa; 

 O FEIE deve apoiar apenas os projetos e 

ações que: 

 (a) sejam coerentes com as políticas da 

União e capazes de gerar um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo,  que 

cumpram os objetivos fixados no artigo 

9.º e estejam em conformidade com o 

artigo 10.º e o anexo I do Regulamento 

(UE) n.º 1303/2013; 

 (b) sejam económica e tecnicamente 

viáveis; 

 (c) garantam o princípio da 

adicionalidade; 

 (d) maximizem a mobilização de capitais 

do setor privado; 

 (e) disponham de uma rede de benefícios 

sociais, incluindo a criação de postos de 

trabalho sustentáveis, tendo em conta os 

custos e benefícios do projeto durante 

todo o seu tempo de vida útil previsto; 

A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento e 

bancos nacionais de fomento que investem 

em operações que satisfazem os requisitos 

do presente regulamento. Nesse caso, o 

Conselho de Direção deverá definir 

políticas relativamente às plataformas de 

A garantia da UE será igualmente 

concedida, através do BEI, para operações 

de financiamento e de investimento 

realizadas por plataformas específicas de 

investimento e bancos nacionais de 

fomento aprovados pelo Comité de 

Investimento referido no artigo 3.º, n.º 5. 

As operações em causa devem ser 
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investimento elegíveis. compatíveis com as políticas da União e 

conformes com os critérios de 

elegibilidade estabelecidos no artigo 5.º, 

n.º 2. O Conselho de Direção deverá 

definir políticas relativamente às 

plataformas de investimento elegíveis. 

 

 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O FEIE oferecerá acesso 

privilegiado a garantias a pequenos 

projetos e pequenos intervenientes, 

seguindo uma estratégia de diminuição 

dos riscos. Essas garantias devem ser 

concedidas, nomeadamente, para o 

estabelecimento de: 

 

 (a) um fundo específico para a eficiência 

energética, abrangendo um montante de 

garantias de, no mínimo, cinco mil 

milhões de euros, nomeadamente para 

apoiar projetos promovidos por 

municípios e governos locais;  

 (b) um fundo específico para PME, 

abrangendo um montante de, no mínimo, 

cinco mil milhões de euros e 

implementado pelo FEI, conforme 

definido no artigo 7.º. 

 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Os investimentos devem estar 
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conformes com as orientações de 

investimento e os critérios adotados pelo 

BEI em 23 de julho de 2013. 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar 

qualquer tipo de financiamento da União, 

incluindo os Fundos Europeus Estruturais 

e de Investimento, para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. 

Justificação 

Deve ficar claro que se pode utilizar qualquer tipo de financiamento da União para 

cofinanciar as operações e os projetos cobertos pela garantia da UE e não, unicamente, o 

financiamento disponibilizado pelos fundos estruturais e de investimento europeus. 

 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Comissão, o BEI e os Estados-

Membros assegurarão que todos os 

investimentos com o apoio do FEIE 

tenham em conta o seu impacto por setor 

a nível local e regional e no que toca à 

coesão económica, social e territorial, 

aumentando a procura sem afetar a 

oferta, e promoverão sinergias e uma 

coordenação eficaz entre o FEIE e os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, com vista a assegurar o 
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respetivo contributo para o cumprimento 

do objetivo de coesão económica, social e 

territorial da União, bem como a diminuir 

o desemprego. 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) empréstimos do BEI, garantias, 

contragarantias, instrumentos do mercado 

de capitais, quaisquer outras formas de 

financiamento ou instrumento de mel horia 

do risco de crédito, participações de capital 

ou equiparadas a capital. Estes 

instrumentos deverão ser concedidos, 

adquiridos ou emitidos em benefício de 

operações efetuadas na União, incluindo 

operações transfronteiras entre um Estado-

Membro e um país terceiro, em 

conformidade com o presente regulamento, 

e quando o financiamento do BEI tenha 

sido concedido em conformidade com um 

acordo assinado que não tenha expirado 

nem sido anulado; 

(a) empréstimos do BEI, garantias, 

contragarantias, instrumentos do mercado 

de capitais, quaisquer outras formas de 

financiamento ou instrumento de melhoria 

do risco de crédito, participações de capital 

ou equiparadas a capital, nomeadamente 

através de bancos ou instituições 

nacionais de fomento ou plataformas de 

investimento. Estes instrumentos deverão 

ser concedidos, adquiridos ou emitidos em 

benefício de operações efetuadas na União, 

incluindo operações transfronteiras entre 

um Estado-Membro e um país terceiro, em 

conformidade com o presente regulamento, 

e quando o financiamento do BEI tenha 

sido concedido em conformidade com um 

acordo assinado que não tenha expirado 

nem sido anulado; 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 - n.º 2 - alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) financiamento do BEI ao FEI com vista 

a permitir-lhe efetuar operações de 

empréstimo, garantia, contragarantia, 

quaisquer outras formas de instrumentos de 

melhoria do risco de crédito, instrumentos 

do mercado de capitais e participações de 

capital ou equiparadas a capital. Estes 

instrumentos deverão ser concedidos, 

(b) Financiamento do BEI ao FEI com 

vista a permitir-lhe efetuar operações de 

empréstimo, garantias, contragarantias, 

quaisquer outras formas de instrumentos de 

melhoria do risco de crédito, instrumentos 

do mercado de capitais e participações em 

capital ou quase-capital, nomeadamente 

através de bancos ou instituições 
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adquiridos ou emitidos em benefício de 

operações efetuadas na União, em 

conformidade com o presente regulamento, 

e quando o financiamento do FEI tenha 

sido concedido em conformidade com um 

acordo assinado que não tenha expirado 

nem sido anulado. 

nacionais de fomento ou plataformas de 

investimento. Estes instrumentos deverão 

ser concedidos, adquiridos ou emitidos em 

benefício de operações efetuadas na União, 

em conformidade com o presente 

regulamento, e quando o financiamento do 

FEI tenha sido concedido em conformidade 

com um acordo assinado que não tenha 

expirado nem sido anulado. 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A garantia da UE ao BEI terá um 

montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 

quais um montante máximo de 

2 500 000 000 EUR poderá ser afetado ao 

financiamento do FEI pelo BEI em 

conformidade com o n.º 2. Sem prejuízo do 

disposto no artigo 8.º, n.º 9, as 

transferências agregadas da União ao 

abrigo da garantia concedida ao BEI não 

deverão exceder o montante da garantia. 

1. A garantia da UE ao BEI terá um 

montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 

quais um montante de 5.000.000.000 EUR 

será afetado ao financiamento do FEI pelo 

BEI em conformidade com o n.º 2, para os 

fins enunciados no artigo 1.º. Sem 

prejuízo do disposto no artigo 8.º, n.º 9, as 

transferências agregadas da União ao 

abrigo da garantia concedida ao BEI não 

deverão exceder o montante da garantia. 

Um montante de, no mínimo, 

5 000 000 000 EUR será afetado ao 

financiamento do fundo específico para a 

eficiência energética pelo BEI, em 

conformidade com o artigo 5.º. n.º 2. 

 1-A. A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar gestores de fundos 

de investimento alternativos (GFIA), que 

gerem fundos de investimento alternativos 

(FIA) autorizados nos termos da Diretiva 

2011/61/UE, gestores de organismos de 

investimento coletivo autorizados ao 

abrigo do Regulamento (UE) n.º 345/2013 

e gestores de organismos de investimento 

coletivo em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 346/2013, e 

gestores de organismos de investimento 

coletivo, em conformidade com o 

Regulamento 2013/346/CE, com base 
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num acordo com o BEI ou o FEI, em 

conformidade com o n.º 2 e na condição 

de essas atividades serem conformes com 

os objetivos e os critérios de elegibilidade 

estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2. 

2. A cobertura da garantia relativamente a 

um determinado tipo de carteira de 

instrumentos, a que se refere o artigo 6.º, 

será determinada pelo risco dessa carteira. 

A garantia da UE será elegível para 

fornecer quer garantias de primeiras perdas 

a nível da carteira quer uma garantia plena. 

A garantia da UE poderá ser concedida de 

modo pari passu com outros 

contribuidores. 

2. A cobertura da garantia relativamente a 

um determinado tipo de carteira de 

instrumentos, a que se refere o artigo 6.º, 

será determinada pelo risco dessa carteira. 

A garantia da UE será elegível para 

fornecer quer garantias de primeiras perdas 

a nível da carteira quer uma garantia plena. 

A garantia da UE poderá ser concedida de 

modo pari passu com outros 

contribuidores. 

Sempre que o BEI prestar financiamento 

ao FEI com vista à realização de operações 

de financiamento e investimento do BEI, a 

garantia da UE oferecerá uma garantia 

plena para o financiamento efetuado pelo 

BEI, na condição de o BEI prestar um 

montante equivalente de financiamento 

sem garantia da UE. O montante coberto 

pela garantia da UE não deverá exceder 2 

500 000 000 EUR. 

Sempre que o BEI prestar financiamento 

ao FEI com vista à realização de operações 

de financiamento e investimento do BEI, a 

garantia da UE oferecerá uma garantia 

plena para o financiamento efetuado pelo 

BEI, na condição de o BEI prestar um 

montante equivalente de financiamento 

sem garantia da UE. O montante coberto 

pela garantia da UE deverá ser no mínimo 

de 5.000.000.000 EUR. Este 

financiamento será utilizado para apoiar 

as PME, a criação de novas empresas, as 

empresas derivadas e as pequenas 

empresas de média capitalização. 

3. Sempre que o BEI acionar a garantia da 

UE nos termos do Acordo FEIE, a União 

efetuará o pagamento automaticamente, em 

conformidade com os termos do referido 

acordo.  

3. Sempre que o BEI acionar a garantia da 

UE nos termos do Acordo FEIE, a União 

efetuará o pagamento automaticamente, em 

conformidade com os termos do referido 

acordo.  

4. Sempre que a União efetuar um 

pagamento ao abrigo da garantia da UE, o 

BEI deverá proceder à recuperação dos 

créditos relativos aos montantes pagos e 

reembolsar a União a partir dos montantes 

recuperados. 

4. Sempre que a União efetuar um 

pagamento ao abrigo da garantia da UE, o 

BEI deverá proceder à recuperação dos 

créditos relativos aos montantes pagos e 

reembolsar a União a partir dos montantes 

recuperados. 
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Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Será constituído um fundo de garantia 

da UE («fundo de garantia») a partir do 

qual o BEI pode ser pago em caso de 

acionamento da garantia da UE. 

1. Será instituído um fundo de garantia da 

UE («fundo de garantia»), que constituirá 

uma reserva de liquidez, a partir do qual o 

BEI deve ser pago em caso de acionamento 

da garantia da UE. 

2. O fundo de garantia será aprovisionado 

por meio de: 

2. O fundo de garantia será aprovisionado 

por meio de: 

(a) transferências a partir do orçamento 

geral da União, 

(a) contribuições a partir do orçamento 

geral da União; 

(b) rendimentos provenientes do 

investimento dos recursos do fundo de 

garantia, 

(b) rendimentos provenientes do 

investimento dos recursos do fundo de 

garantia; 

(c) montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento, de acordo 

com o procedimento de recuperação 

previsto no Acordo FEIE, tal como 

previsto no artigo 2.º, n.º 1, alínea f), 

(c) montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento, de acordo 

com o procedimento de recuperação 

previsto no Acordo FEIE, tal como 

referido no artigo 2.º, n.º 1, alínea f); 

(d) quaisquer outros pagamentos recebidos 

pela União em conformidade com o 

Acordo FEIE. 

(d) receitas e quaisquer outros pagamentos 

recebidos pela União em conformidade 

com o Acordo FEIE. 

3. As dotações para o fundo de garantia 

previstas no n.º 2, alíneas c) e d), 

constituem receitas afetadas internas, nos 

termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE) n.º 966/2012. 

3. As dotações para o fundo de garantia 

previstas no n.º 2, alíneas c) e d), 

constituem receitas afetadas internas, nos 

termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE) n.º 966/2012. 

4. Os recursos do fundo de garantia que lhe 

são facultados ao abrigo do n.º 2 serão 

geridos diretamente pela Comissão e 

investidos de acordo com o princípio de 

uma boa gestão financeira, respeitando 

normas prudenciais adequadas. 

4. Os recursos do fundo de garantia que lhe 

são facultados ao abrigo do n.º 2 serão 

geridos diretamente pela Comissão e 

investidos de acordo com o princípio de 

uma boa gestão financeira, respeitando 

normas prudenciais adequadas. 

5. As dotações para o fundo de garantia a 

que se refere o n.º 2 serão utilizadas para se 

atingir um nível adequado, que tenha em 

conta o total das obrigações de garantia da 

UE («montante-objetivo»). O montante-

objetivo será fixado em 50 % do total das 

5. As dotações para o fundo de garantia a 

que se refere o n.º 2 serão utilizadas para se 

atingir um nível adequado, que tenha em 

conta o total das obrigações de garantia da 

UE («montante-objetivo»). O montante-

objetivo será fixado em 50 % do total das 
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obrigações de garantia da União. obrigações de garantia da União. 

O montante-objetivo será de início atingido 

através da transferência gradual de recursos 

referida no n.º 2, alínea a). Se ocorrerem 

acionamentos da garantia durante a fase 

inicial de constituição do fundo de 

garantia, as dotações para o fundo de 

garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) e 

d) contribuirão igualmente para se atingir 

o montante-objetivo, até um montante 

equivalente aos dos acionamentos da 

garantia. 

O montante-objetivo será de início atingido 

o mais tardar até 2022 através da 

transferência gradual de recursos referida 

no n.º 2, alínea a), bem como dotações para 

o fundo de garantia previstas no n.º 2, 

alíneas b), c) e d). 

 5-A. As dotações necessárias para 

cumprir o montante-objetivo inicial serão 

gradualmente autorizadas pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho, no 

âmbito do processo orçamental anual, 

tendo em devida consideração todos os 

meios disponíveis no âmbito do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 

1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 

de 2013, que estabelece o quadro 

financeiro plurianual (QFP) para o 

período 2014-2020, recorrendo, em 

particular, à margem global relativa às 

autorizações e ao Instrumento de 

Flexibilidade. 

 O financiamento do fundo de garantia, 

tanto no que diz respeito a dotações de 

autorização como a dotações de 

pagamento, deverá ser revisto pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho no 

contexto do reexame/revisão, após as 

eleições, do Quadro Financeiro 

Plurianual de 20014-2020 a iniciar, o 

mais tardar, até ao final de 2016, como 

previsto no artigo 2.º do Regulamento 

(UE, Euratom) n.º 1311/2013 do 

Conselho. 

 Caso sejam decididas, no âmbito do 

processo orçamental anual, reafetações a 

partir de programas da UE como fonte de 

financiamento para a garantia da UE nos 

anos que precederam o reexame/revisão 

do QFP, o Parlamento Europeu e o 

Conselho devem repor os orçamentos 
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iniciais. 

6. Até 31 de dezembro de 2018, e, 

subsequentemente, todos os anos, a 

Comissão reexaminará a adequação do 

nível do fundo de garantia tendo em conta 

eventuais reduções de recursos em 

resultado do acionamento da garantia e a 

análise do BEI apresentada em 

conformidade com o artigo 10.º, n.º 3. 

6. Até 31 de dezembro de 2018, e, 

subsequentemente, todos os anos, a 

Comissão reexaminará a adequação do 

nível do fundo de garantia tendo em conta 

eventuais reduções de recursos em 

resultado do acionamento da garantia e a 

análise do BEI apresentada em 

conformidade com o artigo 10.º, n.º 3. 

A Comissão ficará habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 17.º, com vista a ajustar o montante-

objetivo previsto no n.º 5, com uma 

variação máxima de 10 %, para melhor ter 

em conta o risco potencial de acionamento 

da garantia da UE. 

A Comissão ficará habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 17.º, com vista a ajustar para baixo 

o nível-objetivo previsto no n.º 5, com uma 

variação máxima de 10 %, para melhor ter 

em conta o risco potencial de acionamento 

da garantia da UE. 

7. Na sequência de um ajustamento, no ano 

n, do montante-objetivo, ou de uma 

avaliação da adequação do nível do fundo 

de garantia em conformidade com o 

reexame previsto no n.º 6: 

7. Na sequência de um ajustamento, no ano 

n, do nível-objetivo, ou de uma avaliação 

da adequação dos recursos disponíveis no 

fundo de garantia em conformidade com o 

reexame previsto no n.º 6: 

(e) o eventual excedente será transferido 

numa transação para uma rubrica 

especial do mapa de receitas do 

orçamento geral da União Europeia do 

exercício n +1, 

(a) o eventual excedente no fundo de 

garantia constituirá receitas afetadas 

internas, nos termos do artigo 21.º, n.º 4, 

do Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012, para as rubricas que possam 

ter sido usadas como fonte de reafetação 

para o fundo de garantia do FEIE, 

(f) a eventual reconstituição do fundo de 

garantia será transferida em frações anuais 

durante um período máximo de três anos, 

com início no ano n +1. 

(b) a eventual reconstituição do fundo de 

garantia será transferida em frações anuais 

durante um período máximo de três anos, 

com início no ano n +1. 

8. A partir de 1 de janeiro de 2019, se, em 

resultado de acionamentos da garantia, o 

nível do fundo de garantia descer para 

menos de 50 % do montante-objetivo, a 

Comissão apresentará um relatório sobre as 

medidas excecionais que poderão ser 

necessárias para a sua reconstituição. 

8. Se, em resultado de acionamentos da 

garantia, os recursos do fundo de garantia 

descerem para menos de 50 % das 

responsabilidades assumidas num 

determinado momento, a Comissão 

apresentará um relatório sobre as medidas 

excecionais que poderão ser necessárias 

para a sua reconstituição. 

9. Na sequência de um acionamento da 

garantia da UE, as dotações para o fundo 

de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 

e d) que ultrapassem o montante-objetivo 

serão utilizadas para restabelecer o 

9. Na sequência de um acionamento da 

garantia da UE, as dotações para o fundo 

de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 

e d) serão utilizadas para restabelecer o 

montante-objetivo da garantia da UE. 
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montante inicial da garantia da UE. Eventuais remunerações remanescentes 

constituirão receitas afetadas internas, 

nos termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012, para as rubricas que possam 

ter sido usadas como fonte de reafetação 

para o fundo de garantia do FEIE. 

 9-A. Caso, após ter sido plenamente 

cumprido o disposto nos n.ºs 7, alínea a), 

e 9, o excedente adicional persista, a 

Comissão deve apresentar uma proposta 

sobre um aumento do nível global de 

garantia da UE, conducente a um reforço 

do plano de investimento. 

 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5.  

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros e a participação das 

autoridades regionais e locais e dos 

parceiros económicos e sociais, 

promoverão a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento, 

atuais e potenciais para o futuro, na União. 

Essa reserva não prejudica a seleção final 

de projetos para apoio em conformidade 

com o artigo 3.º, n.º 5, devendo, porém, 

declarar a conformidade dos projetos 

propostos com os objetivos e os critérios 

de elegibilidade definidos no artigo 5.º. 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular, 



 

RR\1058953PT.doc 97/384 PE551.465v03-00 

 PT 

estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

estruturada e transparente, informações 

sobre os investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE, 

especialmente os objetivos no domínio da 

energia e do ambiente para 2020, 2030 e 

2050, destinados a acelerar a transição 

para uma economia hipocarbónica, 

circular e partilhada. 

 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros e as autoridades 

regionais e locais elaborarão, atualizarão e 

divulgarão, de forma regular e estruturada, 

informações sobre os projetos de 

investimento atuais e futuros no respetivo 

território. 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 
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do BEI e em base agregada. do BEI e em base agregada. O relatório 

deve ser estabelecido de forma 

transparente e independente e ser tornado 

público. 

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre as suas 

operações de financiamento e 

investimento. O referido relatório será 

divulgado ao público e conterá:  

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre as suas 

operações de financiamento e investimento 

no âmbito do presente regulamento. O 

referido relatório será divulgado ao público 

e conterá: 

(a) uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país e 

região e da sua conformidade com o 

presente regulamento, juntamente com uma 

avaliação da repartição das operações de 

financiamento e investimento do BEI entre 

os objetivos enumerados no artigo 5.º, 

n.º 2; 

(a) uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país e 

região, nível de adicionalidade e da sua 

conformidade com o presente regulamento, 

juntamente com uma avaliação da 

repartição das operações de financiamento 

e investimento do BEI entre os objetivos 

enumerados no artigo 5.º, n.º 2, com uma 

menção específica das garantias 

concedidas para projetos de eficiência 

energética; 

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 

da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

(b) uma avaliação do valor económico e 

social acrescentado, da mobilização de 

recursos do setor privado, das realizações 

estimadas e efetivas, dos resultados e 

impacto das operações de financiamento e 

investimento do BEI, de forma agregada e 

ao nível dos projetos nos casos em que 

seja permitida a divulgação de dados; esta 

avaliação deve especificar de que modo e 

em que medida os objetivos e critérios 

estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2, foram 

alcançados, tais como o impacto na 

criação de emprego orientado para o 

futuro, sustentável e local, com especial 

atenção para as PME, a transição 

sustentável da economia da UE, o futuro 

desenvolvimento das tecnologias digitais, 

a preservação e o aumento da viabilidade 

dos serviços ecossistémicos, a redução da 

dependência da UE de importações de 

energia e de recursos naturais, o aumento 

da competitividade e o potencial de 

inovação da economia da União e a 
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liderança da UE nas novas tecnologias e 

mercados; 

(c) uma avaliação dos benefícios 

financeiros transferidos para os 

beneficiários das operações de 

financiamento e investimento do BEI, de 

forma agregada; 

(c) uma avaliação dos benefícios 

financeiros transferidos para os 

beneficiários das operações de 

financiamento e investimento do BEI, de 

forma agregada; 

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI;  

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI; 

(e) informações pormenorizadas sobre os 

acionamentos da garantia da UE;  

(e) informações pormenorizadas sobre os 

acionamentos da garantia da UE; 

(f) as demonstrações financeiras do FEIE;  (f) as demonstrações financeiras do FEIE; 

3. Para efeitos de contabilização e de 

prestação de informações, por parte da 

Comissão, relativamente aos riscos 

cobertos pela garantia da UE, bem como da 

gestão do fundo de garantia, o BEI, em 

cooperação com o FEI, conforme 

adequado, facultará anualmente à 

Comissão:  

3. Para efeitos de contabilização e de 

prestação de informações, por parte da 

Comissão, relativamente aos riscos 

cobertos pela garantia da UE, bem como da 

gestão do fundo de garantia, o BEI, em 

cooperação com o FEI, conforme 

adequado, facultará semestralmente à 

Comissão, ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho: 

(a) informações sobre a análise e 

classificação de risco do BEI e do FEI no 

que diz respeito às operações de 

financiamento e investimento do BEI; 

(a) informações sobre a análise e 

classificação de risco do BEI e do FEI no 

que diz respeito às operações de 

financiamento e investimento do BEI no 

âmbito do presente regulamento; 

(b) informação sobre as obrigações 

financeiras em curso da UE no que diz 

respeito às garantias prestadas em relação 

às operações de financiamento e 

investimento do BEI, discriminadas por 

operações individuais; 

(b) informação sobre as obrigações 

financeiras em curso da UE no que diz 

respeito às garantias prestadas em relação 

às operações de financiamento e 

investimento do BEI no âmbito do 

presente regulamento, discriminadas por 

operações individuais; 

(c) o montante total de lucros ou perdas 

decorrentes das operações de 

financiamento e investimento do BEI no 

quadro das carteiras previstas pelo Acordo 

FEIE em conformidade com o artigo 2.º, 

n.º 1, alínea e).  

(c) o montante total de lucros ou perdas 

decorrentes das operações de 

financiamento e investimento do BEI no 

quadro das carteiras previstas pelo Acordo 

FEIE em conformidade com o artigo 2.º, 

n.º 1, alínea e). 

4. O BEI facultará à Comissão, a seu 

pedido, todas as informações adicionais de 

que a Comissão necessite para cumprir as 

suas obrigações no âmbito do presente 

4. O BEI facultará à Comissão, a seu 

pedido, todas as informações adicionais de 

que a Comissão necessite para cumprir as 

suas obrigações no âmbito do presente 
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regulamento. regulamento. 

5. Incumbirão ao BEI, e ao FEI quando 

adequado, as despesas incorridas com vista 

à prestação das informações referidas nos 

n.ºs 1 a 4. 

5. Incumbirão ao BEI, e ao FEI quando 

adequado, as despesas incorridas com vista 

à prestação das informações referidas nos 

n.ºs 1 a 4. 

6. A Comissão enviará ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 

Contas, o mais tardar em 30 de junho de 

cada ano, um relatório anual sobre a 

situação do fundo de garantia e sobre a sua 

gestão durante o ano de calendário 

precedente. 

6. A Comissão enviará ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 

Contas, o mais tardar em 30 de junho de 

cada ano, um relatório anual sobre a 

situação do fundo de garantia e sobre a sua 

gestão durante o ano de calendário 

precedente. 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Diretor Executivo participará numa 

audição do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE. 

1. Numa base trimestral ou mediante 

pedido específico do Parlamento Europeu, 

o Diretor Executivo participará numa 

audição do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE e nas decisões 

tomadas pelo Comité de Investimento. 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 12.º Artigo 12.º 

Avaliação e Reexame Avaliação 

1. O mais tardar [SP: inserir a data 18 

meses após a entrada em vigor do presente 

regulamento], o BEI procederá a uma 

avaliação do funcionamento do FEIE. O 

BEI apresentará a sua avaliação ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão; 

1. O mais tardar [SP: inserir a data 12 

meses após a entrada em vigor do presente 

regulamento], o BEI transmitirá uma 

avaliação do funcionamento do FEIE ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão. 

O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses 

após a entrada em vigor do presente 

O mais tardar [SP: inserir a data 12 meses 

após a entrada em vigor do presente 
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regulamento], a Comissão procederá a uma 

avaliação da utilização da garantia da UE e 

do funcionamento do fundo de garantia, 

incluindo a utilização das dotações 

previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 

transmitirá a sua avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

regulamento], a Comissão procederá a uma 

avaliação da utilização da garantia da UE e 

do funcionamento do fundo de garantia, 

incluindo a utilização das dotações 

previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 

transmitirá anualmente a sua avaliação ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

2. Até 30 de junho de 2018, e, 

subsequentemente, de três em três anos: 

2. Anualmente, e 6 meses após a data de 

expiração do acordo de FEIE: 

(a) o BEI publicará um relatório global 

sobre o funcionamento do FEIE; 

(a) o BEI publicará um relatório global 

sobre o funcionamento do FEIE; 

(b) a Comissão publicará um relatório 

global sobre a utilização da garantia da UE 

e o funcionamento do fundo de garantia. 

(b) a Comissão publicará um relatório 

global sobre a utilização da garantia da UE 

e o funcionamento do fundo de garantia. 

3. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, dará o seu contributo 

e facultará a informação necessária com 

vista à avaliação e ao relatório da 

Comissão nos termos dos n.ºs 1 e 2, 

respetivamente. 

3. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, dará o seu contributo 

e facultará a informação necessária com 

vista à avaliação e ao relatório da 

Comissão nos termos dos n.ºs 1 e 2, 

respetivamente. 

4. O BEI e o FEI apresentarão 

regularmente ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão todos os seus 

relatórios independentes de avaliação sobre 

os resultados práticos alcançados com as 

atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento. 

4. O BEI e o FEI apresentarão 

regularmente ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão todos os seus 

relatórios independentes de avaliação sobre 

os resultados práticos alcançados com as 

atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento. 

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, acompanhado, se for caso 

disso, das propostas pertinentes. 

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento e a avaliação dos critérios de 

elegibilidade aplicados pelo Comité de 

Investimento e definidos no artigo 5.º, 

acompanhado, se for caso disso, das 

propostas pertinentes. 
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Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 

n.º 2. 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibiliza ao público, no seu sítio 

web, informações sobre todas as operações 

de financiamento e investimento do BEI 

no âmbito do presente regulamento e 

especifica de que forma contribuem para 

atingir os objetivos gerais e os critérios de 

elegibilidade a que se refere o artigo 5.º, 

n.º 2, a fim de garantir a transparência da 

comunicação ao público. 

 

 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto da garantia da 

UE, tiver motivos para suspeitar de um 

potencial caso de fraude, corrupção, 

branqueamento de capitais ou outras 

atividades ilegais suscetíveis de lesar os 

interesses financeiros da União. 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto da garantia da 

UE, tiver motivos para suspeitar de um 

potencial caso de conflito de interesses, de 

fraude, corrupção, branqueamento de 

capitais ou outras atividades ilegais 

suscetíveis de lesar os interesses 

financeiros da União. 

 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Nas suas operações de financiamento e 

investimento, o BEI não apoiará quaisquer 

atividades levadas a efeito para fins ilegais, 

nomeadamente o branqueamento de 

capitais, o financiamento do terrorismo, a 

fraude e evasão fiscais, a corrupção ou 

fraude lesivas dos interesses financeiros da 

União. O BEI não participará, em especial, 

em qualquer operação de financiamento ou 

investimento através de um veículo situado 

numa jurisdição não cooperante, em 

conformidade com a sua política em 

matéria de jurisdições insuficientemente 

regulamentadas ou não cooperantes, com 

base nas políticas da União, da 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico ou do Grupo 

de Ação Financeira. 

1. Nas suas operações de financiamento e 

investimento no âmbito do presente 

regulamento, o BEI não apoiará quaisquer 

atividades levadas a efeito para fins ilegais, 

nomeadamente o branqueamento de 

capitais, o financiamento do terrorismo, a 

fraude e evasão fiscais, a corrupção ou 

fraude lesivas dos interesses financeiros da 

União. O BEI não participará, em especial, 

em qualquer operação de financiamento ou 

investimento através de um veículo situado 

numa jurisdição não cooperante, em 

conformidade com a sua política em 

matéria de jurisdições insuficientemente 

regulamentadas ou não cooperantes, com 

base nas políticas da União, da 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico ou do Grupo 

de Ação Financeira. 

 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Nas suas operações de 

financiamento e investimento, o BEI não 

apoiará atividades que obstem a que a 

União prossiga na via de um progresso 

económico, científico e social sustentável; 

para tal, o BEI não participará em 

nenhum projeto que crie um efeito de 

cristalização de tecnologias, processos de 

produção ou infraestruturas que se 

encontrem em risco de ser abandonados, 

visto não ser ele compatível com os 

objetivos da UE em matéria de clima e 

energia para 2020, 2030 e 2050. 
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Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nas suas operações de financiamento e 

de investimento, o BEI aplicará os 

princípios e normas previstas na legislação 

da União relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais e de 

financiamento do terrorismo, observando 

nomeadamente a exigência de tomar 

medidas razoáveis para identificar os 

beneficiários efetivos, quando necessário. 

2. Nas suas operações de financiamento e 

de investimento no âmbito do presente 

regulamento, o BEI aplicará os princípios 

e normas previstas na legislação da União 

relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais e de 

financiamento do terrorismo, observando 

nomeadamente a exigência de tomar 

medidas razoáveis para identificar os 

beneficiários efetivos, quando necessário. 

 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 2.º, n.º 2, só entrarão em 

vigor se não tiverem sido formuladas 

objeções pelo Parlamento Europeu ou 

pelo Conselho no prazo de dois meses a 

contar da sua notificação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 

formular. Esse prazo será suscetível 

prorrogado por dois meses por iniciativa 

do Parlamento Europeu ou do Conselho. 

Justificação 

O ato delegado que contenha o Acordo FEIE deve ser adotado de forma célere, pelo que o 

prazo de resposta do Parlamento e do Conselho foi reduzido para um mês. 
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Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

Regulamento (UE) n.º 1291/2014 

Artigo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Justificação 

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 

no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 

anual. O Programa-Quadro Horizonte 2020 já contribui significativamente para o 

investimento na investigação e na inovação, com um grande efeito de alavancagem. Foi 

adotado na sequência de um longo processo legislativo que, cuidadosamente, identificou as 

áreas prioritárias, os diferentes instrumentos e os destinatários, alcançando um equilíbrio 

delicado. 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 

Artigo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Justificação 

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 

no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 

anual. O MIE já contribui significativamente para o investimento em infraestruturas no 

domínio da energia, das telecomunicações e das de transportes, com um elevado efeito de 

alavancagem. Foi adotado na sequência de um longo processo legislativo que, 

cuidadosamente, identificou os projetos de interesse comum e os diferentes instrumentos a 

utilizar 
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Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Anexo I 

Regulamento (UE) n.º 1291/2014 

Anexo II 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Justificação 

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 

no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 

anual. O Programa-Quadro Horizonte 2020 já contribui significativamente para o 

investimento na investigação e na inovação, com um grande efeito de alavancagem. Foi 

adotado na sequência de um longo processo legislativo que, cuidadosamente, identificou as 

áreas prioritárias, os diferentes instrumentos e os destinatários, alcançando um equilíbrio 

delicado. 
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15.4.2015 

PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO 

dirigido à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e à Comissão dos Orçamentos 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relatores de parecer(*): Inés Ayala Sender e Dominique Riquet 

(*) Comissão associada – Artigo 54.° do Regimento 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

I. Observações gerais 

 

A Europa sofre de falta de investimento desde o começo da crise financeira e económica. A 

decisão absolutamente necessária de recapitalizar o sistema bancário fez aumentar os níveis 

de dívida pública – e, na maior parte dos casos, esta recapitalização veio acrescentar-se a 

orçamentos já sob tensão –, o que reduziu o montante de dinheiro público disponível para 

investimento. Ao mesmo tempo, existem montantes significativos de ativos líquidos detidos 

pelo setor privado, nomeadamente, em resultado das políticas de flexibilização quantitativa 

conduzidas pelos bancos centrais, que não são canalizados para a economia real. As 

consequências desta falta de investimento são desastrosas para a competitividade, o 

crescimento e o emprego. Enquanto outras regiões do mundo começaram a vencer a crise 

investindo no seu equipamento industrial, alguns países europeus ainda não saíram dela. 

 

Neste contexto, os relatores saúdam a proposta da Comissão de criação um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos destinado a estimular a atividade económica e, por 

conseguinte, a criação de postos de trabalho através de um esforço comum a nível da UE. 

Apoiam o recurso a instrumentos financeiros inovadores que permitirá, através da associação 

de parceiros públicos e privados e se realizado de uma forma eficiente, segura e centralizada, 

a otimização da utilização de recursos. Os relatores concordam também com a ideia de que o 

FEIE deverá ser baseado numa lista de projetos com valor acrescentado europeu que sejam 

potencialmente viáveis e possam promover o crescimento. Os domínios que o Fundo tem 

como alvo, designadamente, as infraestruturas no domínio dos transportes, da energia e das 
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telecomunicações, bem como a investigação, o desenvolvimento, a educação, a utilização 

sustentável de recursos e as PME, parecem igualmente muito relevantes. 

No entanto, se bem que apoiem o princípio de criação deste Fundo, os relatores têm uma série 

de preocupações, em especial, sobre a sua execução concreta.  

 

II. Dimensão e origem dos fundos que apoiam o fundo de garantia da UE 

 

Em primeiro lugar, os relatores têm algumas dúvidas sobre a dimensão do fundo, que parece 

bastante modesta tendo em conta as necessidades de investimento. Uma contribuição do 

orçamento da UE de 8 mil milhões de EUR para uma garantia de 16 mil milhões exigirá um 

efeito de alavanca muito alto, dado o perfil de risco dos projetos em causa, a fim de alcançar a 

meta de 315 mil milhões de EUR de investimento. Além disso, este objetivo não é senão uma 

pequena parte de necessidades de investimento estimadas que ascendem a 1000 mil milhões 

de EUR só para a realização das redes transeuropeias no domínio dos transportes e da energia 

e para a instalação da banda larga. Para comparação, os Estados Unidos injetaram 800 mil 

milhões de EUR na sua economia desde 2009. 

 

A origem das dotações a serem utilizadas para apoiar este Fundo e a sua garantia, para além 

das margens não utilizadas, designadamente, o programa Horizonte 2020 e o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), não pode ser aceite pelos relatores como um primeiro recurso. É de 

lamentar que sejam postos em causa os dois grandes programas da rubrica do orçamento da 

UE relacionada com a competitividade e o crescimento que beneficiaram de uma vasta 

consulta e de um apoio esmagador de todas as partes interessadas, que estão em consonância 

com as políticas e as prioridades da União e que já estão operacionais. 

 

Os relatores consideram que os transportes deverão ser um elemento essencial de 

qualquer plano de investimento da UE, uma vez que estimulam todos os outros setores 

económicos. Os projetos de infraestruturas de transportes criam postos de trabalho a três 

níveis: durante a fase de construção, durante o processo de exploração (serviços e indústrias) e 

através do aumento da competitividade da zona em causa e de outras. Infelizmente, este setor 

sofre extraordinariamente de falta de investimento.  

 

Esta situação levou as Instituições europeias a criarem o MIE, que entrou em vigor em 1 de 

janeiro de 2014. Com base uma ampla consulta e tendo sido democraticamente aprovado, este 

Fundo já tem por objetivo a realização de projetos com valor acrescentado europeu. É exigido 

a esses projetos que sejam viáveis, tenham amadurecido e tenham um claro impacto 

económico e social e contribuam, ao mesmo tempo, para a realização do mercado interno. 

Além disso, o MIE prevê a possibilidade de utilização de instrumentos financeiros inovadores 

para determinados projetos, criando, por conseguinte, um efeito multiplicador, sempre que 

possível. Finalmente, o MIE já lançou o primeiro convite à apresentação de propostas, no 

valor de 12,2 mil milhões de EUR. A redução proposta do orçamento do MIE pode levar à 

redução do montante total disponível para os próximos 5 anos em 2,2 mil milhões de EUR, o 

que corresponde a uma média de 400 milhões de EUR por ano, muito longe das necessidades 

de investimento da UE.  

 

O programa Horizonte 2020 tem também um papel essencial para os transportes. Ao apoiar 

o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas a tornar as aeronaves, os veículos e os 

navios menos poluentes, aquele programa contribui para reduzir o impacto ambiental dos 
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transportes. Além disso, novos conceitos de mobilidade desenvolvidos no âmbito do 

programa Horizonte 2020 deverão contribuir para melhorar a segurança rodoviária e reduzir o 

congestionamento. Os potenciais ganhos de eficiência são de importância capital para a 

competitividade das indústrias europeias de transportes e de serviços conexos. 

 

Nestas circunstâncias, a diminuição das dotações dos programas Horizonte 2020 e MIE, para 

financiar a garantia do FEIE, não parece adequada aos olhos dos relatores. Embora não 

ponham em causa o princípio de criar uma garantia de 16 mil milhões apoiada pelo orçamento 

da UE, os relatores propõem que o seu impacto naqueles programas seja atenuado financiando 

o FEIE prioritariamente através de recursos não utilizados no orçamento da UE. Só como 

último recurso, o fundo de garantia pode mobilizar dotações de autorização nos fundos não 

utilizados dos programas da rubrica 1A do Quadro Financeiro Plurianual. 

 

III. Governação e critérios de seleção de projetos 

 

A necessidade de ação rápida levou à criação de um mecanismo que é plenamente integrado 

no Banco Europeu de Investimento (BEI), dada a sua experiência e a sua capacidade de 

iniciar imediatamente o trabalho. 

 

Este facto poderá obstar à participação de importantes atores institucionais e detentores de 

capitais privados. Além disso, a necessidade de seguir a linha de rumo das políticas da União 

e de aplicar as escolhas estratégicas efetuadas pelas Instituições europeias deverá ser 

assegurada e, por conseguinte, a governação não deverá ser só financeira. Assim, os relatores 

sugerem que o sistema seja reequilibrado reintroduzindo a Comissão no jogo, em particular, 

no que diz respeito às decisões do comité de investimento, e que seja reafirmada a 

importância de seguir, no setor dos transportes, as orientações sobre o desenvolvimento da 

rede transeuropeia de transportes que foram acordadas há dois anos. Isto é tanto mais 

necessário porque o controlo democrático só será exercido ex post e não sobre o 

funcionamento do Fundo no dia a dia. 

 

Embora concordem que o FEIE deverá financiar projetos potencialmente viáveis, 

amadurecidos e suscetíveis de implementação a curto prazo, os relatores gostariam de 

recordar as dificuldades dos projetos de infraestruturas de transportes em serem financiados 

em condições de mercado, mesmo que estas sejam melhoradas através de instrumentos 

financeiros. Para evitar que o BEI se concentre no tipo habitual de projetos de transportes que 

poderão não ser totalmente consentâneos com as prioridades da UE, o projeto de relatório 

inclui uma série de alterações para incentivar o BEI a centrar a sua ação em projetos 

prioritários que os legisladores da UE identificaram previamente e que têm também um forte 

impacto socioeconómico, onde se inclui a sustentabilidade ambiental. 

 

A fim de adequar o FEIE à política da UE neste domínio, o presente projeto de relatório 

introduz a reserva pré-identificada nos dois regulamentos que estabelecem o quadro da 

política de infraestruturas de transportes a médio prazo da UE como um conjunto de projetos 

elegíveis para apoio do FEIE. Os Estados-Membros, a Comissão, o Parlamento, as regiões e 

as partes interessadas levaram a cabo esse exercício aquando da aprovação dos regulamentos 

RTE-T e MIE no final de 2013. Não só o MIE prevê uma lista abrangente de projetos e 

prioridades que os Estados-Membros estão prontos para executar nos próximos anos, como 

também identifica áreas que poderiam assegurar um retorno económico rápido e ser 
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potencialmente viáveis. Projetos, por exemplo, nos nós urbanos onde a alta densidade 

populacional pode garantir receitas suficientes, estações intermodais, ligações de alta 

velocidade aos aeroportos, sistemas ferroviários urbanos e suburbanos são também alguns 

exemplos de projetos que poderiam interessar aos investidores. O projeto de parecer também 

condiciona o apoio do FEIE à conformidade dos projetos com as normas das orientações 

sobre a rede transeuropeia de transportes, o que evitará problemas indesejáveis de 

interoperabilidade e de coerência da rede. 

 

IV. Incentivos à participação pública e privada no plano Juncker 

 

A fim de que este plano de investimento seja bem-sucedido, é necessário mais trabalho nas 

adaptações regulamentares, para que o Fundo seja mais atraente tanto para o setor público 

como para o privado. 

 

No que respeita à participação dos Estados-Membros, as novas orientações apresentadas pela 

Comissão1 sobre o tratamento orçamental que será dado aos investimentos no FEIE 

relativamente ao Pacto de Estabilidade e Crescimento são um ponto crucial. Tal constitui uma 

das principais novidades do pacote de investimento, que, paradoxalmente, não é incluída no 

regulamento do FEIE. 

 

O Parlamento Europeu já tinha proposto em 2010 que os investimentos a longo prazo em 

infraestruturas de transportes beneficiassem de um tratamento diferenciado no cálculo do 

défice público no quadro do Pacto2. Neste sentido, os relatores saúdam a nova interpretação 

seguida pela Comissão, mas sugerem que esta importante alteração seja introduzida na 

presente proposta legislativa a fim de garantir a segurança jurídica. 

 

Além disso, os Estados-Membros que são objeto do procedimento relativo aos défices 

excessivos (PDE) devem também poder beneficiar da aplicação da chamada «cláusula de 

investimento» (aplicação às contribuições nacionais indiretas), dado que é precisamente aqui 

que é urgente aumentar os investimentos. 

 

O facto de estes projetos terem sido aprovados pelos órgãos de direção do FEIE, pelo BEI e 

pela Comissão qualifica-os como projetos com verdadeiro valor acrescentado europeu que 

merecem um tratamento diferenciado. Tal permitirá ajudar os Estados-Membros, em 

particular, os países com mais dificuldades em investir e em contribuir para o FEIE. 

 

No que diz respeito à participação do setor privado, e para restabelecer a confiança dos 

investidores, os relatores consideram que o quadro regulamentar deverá ser significativamente 

melhorado. 

 

É necessário tomar medidas para reduzir o perfil de risco dos projetos que o Fundo tem como 

alvo, o que exigirá esforços no domínio da fiscalidade, dos contratos públicos e da abertura do 

mercado. Deve ser prestada especial atenção ao lado da oferta, a fim de aumentar a 

                                                 
1 COM(2015) 12 final «Otimizar o recurso à flexibilidade prevista nas atuais regras do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento». 
2Resolução do Parlamento Europeu, de 6 de julho de 2010, sobre um futuro sustentável para os 

transportes, P7_TA(2010)0260 , ponto 32. 
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competitividade da indústria europeia, por exemplo, no que respeita aos preços da energia. 

Por último, os relatores pensam que uma ligeira alteração das regras da legislação Solvência II 

seria conveniente a fim de atrair mais fundos do setor privado. Em suma, o nosso quadro 

regulamentar deve tornar-se mais estável, legível e atrativo para o investimento, o que devia 

ter sido uma condição prévia de qualquer plano de investimento da UE. 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários e a Comissão dos Orçamentos, competentes quanto à matéria de fundo, a terem 

em conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente da incerteza dos 

mercados quanto ao futuro da economia e 

às restrições orçamentais impostas aos 

Estados-Membros. Esta insuficiência de 

investimento retarda a retoma da economia 

e é prejudicial para a criação de emprego, 

as perspetivas de crescimento a longo 

prazo e a competitividade. 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente da incerteza dos 

mercados quanto ao futuro da economia e 

às restrições orçamentais impostas aos 

Estados-Membros, bem como da ausência 

de um ambiente regulamentar propício à 

atividade empresarial. Esta insuficiência 

de investimento, que tem sido 

particularmente severa em 

Estados-Membros mais afetados pela 

crise, retarda a retoma da economia e é 

prejudicial para a criação de emprego, as 

perspetivas de crescimento a longo prazo e 

a competitividade. Segundo a Comissão, 

as necessidades de investimento estão 

avaliadas em 970 mil milhões de euros 

até 2020 para as redes transeuropeias nos 

setores dos transportes, energia e 

telecomunicações. 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 

global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados, que assenta em três 

pilares: mobilizar financiamento para o 

investimento, fazer o investimento chegar à 

economia real e melhorar o clima de 

investimento na União. 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 

global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados, que assenta em três 

pilares: mobilizar financiamento para o 

investimento, fazer o investimento chegar à 

economia real e melhorar o clima de 

investimento na União. Esta estratégia 

deve complementar os objetivos 

económicos, sociais, ambientais e de 

coesão territorial da União, bem como a 

Estratégia Europa 2020. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, 

como o ónus administrativo, do reforço do 

Mercado Único e da melhoria do quadro 

regulamentar, a fim de o tornar mais 

atrativo em termos de simplicidade, 

flexibilidade e estabilidade. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 
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Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado e equitativo ao 

financiamento de projetos a todos os 

níveis. Um melhor acesso ao 

financiamento deverá ser especialmente 

benéfico para as pequenas e médias 

empresas e as jovens empresas 

inovadoras. Convém igualmente estender 

os benefícios desse acesso alargado ao 

financiamento às empresas de média 

capitalização, ou seja, às empresas com um 

máximo de 3000 trabalhadores. Ao 

ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 

no domínio do investimento contribuir-se-á 

para reforçar a coesão económica, social e 

territorial da União.  

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União em 

conformidade com os objetivos da 

Estratégia Europa 2020. Todas as 

operações ao abrigo do FEIE devem ser 

coerentes com as políticas da União, 

incluindo a política de coesão, e 

complementares de outros instrumentos 

financeiros da UE. Os investimentos 

devem assegurar elevado valor 

acrescentado em termos económicos e 

sociais, promovendo o crescimento 
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sustentável, a inovação, empregos de 

qualidade, inovação sustentável, e 

trabalho e competências de elevada 

qualidade, integrando e realizando o 

mercado único, promovendo a 

competitividade da União. O FEIE deve 

ajudar a ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento e, assim, contribuir para 

reforçar a coesão económica, social e 

territorial da União. 

 O apoio do FEIE às infraestruturas de 

transportes deve contribuir para os 

objetivos dos Regulamentos (UE) n.° 

1315/2013(MIE) e (UE) n.° 1316/2013 

(RTE-T), criando estruturas novas ou que 

faltam, mas também modernizando e 

reabilitando as existentes, permitindo 

entretanto operações de financiamento da 

investigação e inovação neste setor. 

Deverá ser prestada particular atenção a 

projetos sinergéticos que reforcem 

ligações entre os setores dos transportes, 

telecomunicações e energia e projetos de 

transportes inteligentes e sustentáveis. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os visados pelos atuais instrumentos da 

União e do BEI, a fim de assegurar a 

adicionalidade relativamente às operações 

já existentes. Deve financiar projetos em 

toda a União, especialmente  nos países 

mais afetados pela crise económica e 

financeira. Só deve ser utilizado caso não 

seja possível obter financiamento junto de 

outras fontes em condições razoáveis. 
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Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, bem como sustentáveis, quando 

tiverem impacto ambiental, o que pode 

implicar um grau de risco adequado, sem 

deixar de satisfazer os requisitos 

específicos aplicáveis ao financiamento por 

ele apoiado. 

 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento, bem como nos 

domínios de investimento a que diz 

respeito o FEIE, conforme definido no 

artigo 2.º-A, n.º 2, e por um representante 

da Comissão Europeia. Este último deve 

cooperar de forma estreita com a 

respetiva Direção-Geral da Comissão, 

dependendo dos domínios de investimento 

dos projetos, bem como assegurar e 

confirmar a coerência de potenciais 

operações com as políticas da União. O 

Comité de Investimento deve responder 

perante um Conselho de Direção do FEIE, 

ao qual incumbe a supervisão do 
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cumprimento dos seus objetivos. A fim de 

beneficiar efetivamente da experiência do 

FEI, o FEIE deve apoiar o financiamento 

do FEI, a fim de permitir ao FEI realizar 

projetos individuais no domínio das 

pequenas e médias empresas e das 

pequenas empresas de média capitalização. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A nível dos projetos, as partes 

terceiras podem participar com o FEIE no 

cofinanciamento de projetos individuais ou 

em plataformas de investimento associadas 

a setores geográficos ou temáticos 

específicos. 

(20) A nível dos projetos, as partes 

terceiras podem participar com o FEIE no 

cofinanciamento de projetos individuais ou 

em plataformas de investimento que 

possam estar associadas a setores 

geográficos ou temáticos específicos. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A)A Comunicação da Comissão 

«Otimizar o recurso à flexibilidade 

prevista nas atuais regras do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento», de 13 de 

janeiro de 2015, define as considerações 

específicas aplicáveis às contribuições 

para o FEIE no contexto da avaliação das 

finanças públicas pela Comissão em 

conformidade com o artigo 126.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. Os projetos que sejam 

aprovados pelos órgãos de direção do 

FEIE e conformes às políticas da UE 

preenchem os requisitos para serem 

considerados como projetos com 

verdadeiro valor acrescentado europeu 

que merecem um tratamento diferenciado 
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relativamente ao Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. A fim de promover as 

contribuições dos Estados-Membros, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

plataformas de investimento para o FEIE 

e as operações deste, estas contribuições e 

participações em projetos do FEIE 

deverão ser consideradas como medidas 

pontuais na aceção dos Regulamentos 

(UE) n.º 1467/97  e 1466/97. 
 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-B) As contribuições financeiras dos 

Estados-Membros e de bancos de fomento 

nacionais para o FEIE ou para as 

plataformas específicas de investimento 

não serão tomadas em consideração pela 

Comissão Europeia aquando da definição 

do ajustamento orçamental ao abrigo da 

vertente preventiva ou da vertente 

corretiva do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. Além disso, otimizando o 

recurso à flexibilidade do Pacto, as 

contribuições financeiras em nome do 

Estado para operações individuais 

apoiadas pelo FEIE não serão tomadas 

em consideração pela Comissão Europeia 

aquando da definição do ajustamento 

orçamental ao abrigo da vertente 

preventiva ou da vertente corretiva do 

Pacto. 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 
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Texto da Comissão Alteração 

(23) Tendo em conta a necessidade de uma 

ação urgente a nível da União, o BEI e o 

FEI poderão ter financiado projetos 

adicionais, fora do seu perfil habitual, no 

decurso de 2015, antes da entrada em vigor 

do presente regulamento. A fim de 

maximizar o benefício das medidas 

previstas no presente regulamento, deverá 

ser possível incluir esses projetos 

adicionais na cobertura da garantia da UE 

caso preencham os critérios substantivos 

estabelecidos no presente regulamento. 

(23) Tendo em conta a necessidade de uma 

ação urgente a nível da União, o BEI e o 

FEI poderão ter financiado projetos 

adicionais, fora do seu perfil habitual, no 

decurso de 2015, antes da entrada em vigor 

do presente regulamento. A fim de 

maximizar o benefício das medidas 

previstas no presente regulamento, deverá 

ser possível incluir ex post esses projetos 

adicionais na cobertura da garantia da UE 

caso preencham os critérios substantivos 

estabelecidos no presente regulamento e 

apresentem um perfil de risco/rendimento 

mais elevado que os visados pelo BEI, a 

fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente ao dispositivo existente. 

 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União. 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado a todos os 

níveis aos Estados-Membros e respetivas 

autoridades, investidores privados e 

plataformas de investimento no 
desenvolvimento e preparação de projetos 

em toda a União, com base na experiência 

da Comissão, do BEI, dos bancos de 

fomento nacionais e das autoridades de 

gestão dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento. Estabelecer-se-á assim 

um ponto de entrada único para as questões 

relacionadas com a assistência técnica aos 

investimentos no interior da União, 

quando possível de forma descentralizada 
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e sem alterar o objetivo dos programas de 

assistência técnica existentes ou afetar a 

qualidade ou capacidade destes últimos 

para realizarem as tarefas que lhes são 

atribuídas. A fim de garantir a 

diversificação setorial dos beneficiários de 

instrumentos financeiros, bem como de 

encorajar a diversificação setorial e 

geográfica entre os Estados-Membros, o 

Conselho de Direção deverá apoiar, 

através da PEAI, os Estados-Membros e 

os promotores de projetos na criação de 

uma reserva adequada de projetos que 

possam ser considerados para efeitos de 

financiamento. No setor dos transportes, a 

PEAI deverá trabalhar em estreita 

colaboração com a Comissão, com o 

apoio da Agência de Execução para a 

Inovação e as Redes, em especial, no que 

diz respeito à conformidade com a política 

da UE em matéria de infraestruturas de 

transportes. Nesta perspetiva, a PEAI 

deverá dispor de conhecimento setorial. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) Para cobrir os riscos relacionados com 

a garantia da UE ao BEI, deve ser criado 

um fundo de garantia. Esse fundo de 

garantia deverá ser constituído através de 

transferências graduais a partir do 

orçamento da União. O fundo de garantia 

deve também receber, subsequentemente, 

receitas e reembolsos provenientes dos 

projetos que beneficiam de apoio do FEIE, 

bem como montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento quando o 

Fundo já tiver intervindo a título de 

garantia perante o Banco Europeu de 

Investimento. 

(27) Para cobrir os riscos relacionados com 

a garantia da UE ao BEI, deve ser criado 

um fundo de garantia. Esse fundo de 

garantia deverá ser constituído através de 

transferências graduais a partir do 

orçamento da União. O fundo de garantia 

deve também receber, subsequentemente, 

receitas e reembolsos provenientes dos 

projetos que beneficiam de apoio do FEIE, 

e reembolsos de recursos do fundo de 

garantia investidos, bem como montantes 

recuperados junto de devedores em 

incumprimento quando o Fundo já tiver 

intervindo a título de garantia perante o 

Banco Europeu de Investimento. 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a 

contribuição a partir do orçamento da 

União, as dotações disponíveis do 

programa Horizonte 2020 - Programa-

Quadro de Investigação e Inovação 

(2014-2020), previsto pelo Regulamento 

(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho2, e do Mecanismo 

Interligar a Europa, previsto no 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

devem ser reduzidas. Estes programas 

prosseguem objetivos que não são 

retomados no FEIE. Todavia, a redução 

de ambos os programas com vista ao 

financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar 

o efeito financeiro nas áreas da 

investigação, do desenvolvimento, da 

inovação, dos transportes, das 

telecomunicações e das infraestruturas 

energéticas, relativamente à utilização dos 

recursos para a concessão de subvenções 

no âmbito dos programas Horizonte 2020 

e Mecanismo Interligar a Europa tal 

como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a 

esses programas em benefício do FEIE. 

(29) O Fundo de garantia deve ser 

parcialmente financiado pelo orçamento 

da União, utilizando prioritariamente 

recursos orçamentais não utilizados, os 

mecanismos de flexibilidade existentes e 

todos os recursos orçamentais e 

mecanismos do regulamento que rege o 

Quadro Financeiro Plurianual. A 

garantia deve evitar afetar programas que 

já servem a finalidade do investimento e 

se destinam a impulsionar a 

competitividade e o crescimento, que são 

operacionais e preveem a possibilidade de 

utilizar instrumentos financeiros 

inovadores. Por conseguinte, as dotações 

disponíveis dos programas da rubrica 1A 

do Quadro Financeiro Plurianual para o 

período de 2014-2020 só deverão ser 

reduzidas se tal for demonstrado pela 

procura efetiva. De acordo com os 

Tratados, deverá competir à autoridade 

orçamental autorizar anualmente as 

rubricas orçamentais a utilizar para o 

financiamento do fundo de garantia. O 

financiamento do fundo de garantia, no 

que respeita tanto às autorizações como 

aos pagamentos, deve ser reexaminado no 

final de 2016, no âmbito da revisão 

intercalar (artigo 2.º do Regulamento 

(UE, Euratom) n.º 1311/2013 do 

Conselho) do quadro financeiro 

plurianual. A fim de evitar a reafetação 

de fundos da rubrica IA do período de 

2016-2020, as opções de financiamento 

alternativas apenas deverão ser 

examinadas se tal for demonstrado pela 

procura efetiva e com base na análise do 

desempenho e das taxas de execução dos 

diferentes programas. 
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__________________  

2Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020) e 

que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 

(JO L 347de 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 

(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 

20.12.2013, p. 129). 

 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 33 

 

Texto da Comissão Alteração 

(33) Embora os projetos identificados no 

âmbito da reserva de projetos possam ser 

utilizados pelo BEI para identificar e 

selecionar os projetos a apoiar pelo FEIE, a 

reserva de projetos deve ter um alcance 

mais vasto na identificação de projetos em 

toda a União. O que significa que se 

possam incluir projetos suscetíveis de 

serem integralmente financiados pelo setor 

privado ou com a assistência de outros 

instrumentos previstos a nível europeu ou 

nacional. O FEIE deve estar apto a apoiar o 

financiamento e o investimento nos 

projetos identificados na reserva de 

projetos, mas não deve haver qualquer 

automatismo entre a inclusão nessa lista e o 

acesso ao apoio do FEIE, devendo o FEIE 

dispor do poder discricionário para 

selecionar e apoiar projetos que não estão 

(33) Embora os projetos identificados no 

âmbito da reserva de projetos possam ser 

utilizados para identificar e selecionar os 

projetos a apoiar pelo FEIE, a reserva de 

projetos deve assegurar a diversificação 

setorial e geográfica e ter um alcance mais 

vasto na identificação de projetos em toda 

a União. O que significa que se possam 

incluir projetos suscetíveis de serem 

integralmente financiados pelo setor 

privado ou com a assistência de outros 

instrumentos previstos a nível europeu ou 

nacional. O FEIE deve estar apto a apoiar o 

financiamento e o investimento nos 

projetos identificados na reserva de 

projetos, mas não deve haver qualquer 

automatismo entre a inclusão nessa lista e o 

acesso ao apoio do FEIE, devendo o FEIE 

dispor do poder discricionário para 

selecionar e apoiar projetos que não estão 
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incluídos na mesma. incluídos na mesma. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI deve 

informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE. 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, a Comissão 

e o BEI, o Presidente do Conselho de 

Direção do FEIE e o Diretor Executivo do 

Comité de Investimento do FEIE devem 
informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE»). 

A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE») 

para o período 2015-2020. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento por 

parte das empresas com menos de 3000 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos que sejam estratégicos para 

a União e assegurar um acesso mais 

alargado e equitativo ao financiamento por 

parte das empresas com menos de 3000 
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pequenas e médias empresas, facultando ao 

BEI capacidade de absorção de riscos 

(«Acordo FEIE»). 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

pequenas e médias empresas, assim como 

nas jovens empresas inovadoras, 

facultando ao BEI capacidade de absorção 

de riscos («Acordo FEIE»). 

 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 Definição 

 Para efeitos do presente regulamento, 

aplica-se a seguinte definição: 

 (1) «Plataforma de investimento», 

entidades de finalidade especial, contas de 

gestão, mecanismos contratuais de 

cofinanciamento ou de partilha de riscos 

que permitem a reunião de recursos de 

vários investidores. As plataformas de 

investimento podem ter uma área 

geográfica ou um setor específicos como 

alvos e podem ser geridas por um 

organismo público ou privado; 

 (2) «bancos ou instituições de fomento 

nacionais», as entidades jurídicas que 

exerçam atividades financeiras a título 

profissional às quais um Estado-Membro 

confira mandato, a nível central, regional 

ou local, para o exercício de atividades 

públicas de fomento ou desenvolvimento. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) montante e condições da contribuição (b) montante e condições da contribuição 
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financeira que é disponibilizada pelo BEI 

através do FEIE; 

financeira que é disponibilizada pelo BEI 

através do FEIE, e que não deverá ser 

inferior a 5.000.000.000 euros em termos 

de garantia; 

 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI. 

A PEAI terá por objetivo basear-se nos 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

e da Comissão a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI. 

A PEAI terá por objetivo basear-se e 

complementar os atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão, 

quando possível de forma descentralizada, 
a fim de prestar aconselhamento aos 

Estados-Membros e respetivas 

autoridades, investidores privados e 

plataformas de investimento a todos os 

níveis, na identificação, preparação e 

desenvolvimento de projetos de 

investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. 

 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão ficará habilitada a 

adotar o Acordo FEIE através de um ato 

delegado, em conformidade com o 

disposto no artigo 17.º do presente 

regulamento; 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Enquanto os únicos contribuidores do FEIE 

forem a União e o BEI, o número de 

membros e votos no seio do Conselho de 

Direção será atribuído em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. 

Enquanto os únicos contribuidores do FEIE 

forem a União e o BEI, o Conselho de 

Direção deve ser constituído por cinco 

membros, dos quais quatro devem ser 

nomeados pela Comissão Europeia e um 

pelo BEI. O Conselho de Direção elegerá 

um dos seus membros, para Presidente 

por um mandato de três anos renovável. O 

número de membros e de votos da União 

deve refletir as contribuições setoriais do 

orçamento da União em conformidade 

com os diferentes setores temáticos 

referidos no artigo 5.º, n.º 2. 

 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Conselho de Direção deliberará por 

consenso. 

O Conselho de Direção reunir-se-á 

trimestralmente e deliberará por consenso. 

Ao determinar a política de projetos e a 

orientação estratégica previstas no n.° 1, e 

a fim de evitar uma exposição excessiva, o 

Conselho de Direção assegurará a 

diversificação setorial e geográfica dos 
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beneficiários. 

 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação do 

apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 

artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica. 

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação do 

apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 

artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica. 

 O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável. 

O Comité de Investimento será composto 

por oito peritos independentes, pelo Diretor 

Executivo e por um representante da 

Comissão. Os peritos independentes 

deverão possuir um elevado nível de 

experiência de mercado relevante no 

domínio do financiamento de projetos, bem 

como nas áreas de investimento que o 

FEIE tem como alvo conforme definidas 

no artigo 5.º, n.º 2, e serão selecionados 

pelo Conselho de Direção, por um mandato 

de três anos renovável que não poderá 

exceder seis anos no total. O seu 

recrutamento segue um procedimento 

transparente e a sua declaração de 

interesses financeiros é transmitida à 

Comissão, ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. O representante da Comissão 

não terá direito de voto, mas confirmará a 

coerência de potenciais operações com as 

políticas da União. Cooperará 

estreitamente com as respetivas Direções-

Gerais da Comissão, consoante as áreas 

de investimento dos projetos. No setor dos 

transportes, o Comité de Investimento 

tomará em conta as recomendações 
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formuladas pela respetiva Direção-Geral 

da Comissão. 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples.  

As decisões do Comité de Investimento 

serão tomadas por maioria simples e 

aprovadas pelo Diretor Executivo. 

 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A União prestará uma garantia ao BEI 

para operações de financiamento ou 

investimento efetuadas no interior da 

União e abrangidas pelo presente 

regulamento («garantia da UE»). A 

garantia da UE será concedida como uma 

garantia automática no que respeita aos 

instrumentos referidos no artigo 6.º. 

A União prestará ao BEI uma garantia 

irrevogável e incondicional através do 

FEIE para operações de financiamento ou 

investimento efetuadas no interior da 

União e abrangidas pelo presente 

regulamento («garantia da UE»). A 

garantia da UE será concedida como uma 

garantia automática no que respeita aos 

instrumentos referidos no artigo 6.º. A 

garantia estará disponível para projetos 

em países terceiros, desde que tais 

projetos impliquem uma cooperação 

transfronteiriça com um Estado-Membro 

e que haja um acordo escrito entre os 

países abrangidos pelo projeto 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 5.º Artigo 5.º 

Requisitos aplicáveis à utilização da 

garantia da UE 

Requisitos aplicáveis à utilização da 

garantia da UE 

1. A concessão da garantia da UE será 

subordinada à entrada em vigor do Acordo 

FEIE. 

1. A concessão da garantia da UE será 

subordinada à entrada em vigor do Acordo 

FEIE. 
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2. A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União e apoiar um dos 

seguintes objetivos gerais: 

2. Desde que o Conselho de Direção o 

aprove, a garantia da UE será concedida 

para as operações de financiamento e 

investimento do BEI aprovadas pelo 

Comité de Investimento a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 5, ou de financiamento do 

FEI, nos termos do artigo 7.°, n.° 2, com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, 

aprovadas pelo mesmo Comité de 

Investimento. As operações em causa 

deverão ser coerentes com as políticas da 

União e apoiar um dos seguintes objetivos 

gerais: 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos 
transportes, especialmente em centros 

industriais; energia, em especial as 

interconexões energéticas; e 

infraestruturas digitais;  

(a) desenvolvimento de infraestruturas de 

transportes novas, existentes ou que 

faltam e de tecnologias inovadoras, nos 

termos dos Regulamentos (UE) 

n.º 1316/2013 (MIE) e (UE) n.º 1315/2013 

(Orientações da RTE-T), desde que sejam 

abrangidas, tanto redes centrais e 

abrangentes, como prioridades 

horizontais; 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, investigação e desenvolvimento, 

tecnologia da informação e comunicação 

e inovação;  

(b) desenvolvimento de projetos de 

mobilidade urbana inteligente e 

sustentável que incluam objetivos em 

matéria de acessibilidade, redução da 

emissão de gases com efeito de estufa, 

energia e prevenção de acidentes; 

(c) expansão da energia renovável e 

eficiência energética e dos recursos; 

(c) desenvolvimento e modernização da 

infraestrutura energética, em 

conformidade com as prioridades da 

União da Energia e o Quadro para o 

Clima e a Energia 2020, 2030 e 2050, 

nomeadamente interconexões, redes 

inteligentes a nível da distribuição, 

conservação de energia e sincronização 

de mercados; 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social; 

(d) expansão das energias renováveis; 

eficiência dos recursos; eficiência 

energética e poupança de energia com 

focalização particular sobre a redução da 

procura através da gestão da procura e da 

renovação de edifícios; 

(e) prestação de apoio financeiro às 

empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 

(e) desenvolvimento das tecnologias da 

informação e da comunicação; 
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incluindo o financiamento de risco para 

fundo de maneio. 

infraestruturas digitais e de 

telecomunicações, bem como redes de 

banda larga no conjunto da União; 

 (f) desenvolvimento de projetos de 

sinergias entre redes transeuropeias de 

transportes, telecomunicações e energia, 

tal como previstos no Regulamento (UE) 

n.° 1315/2013 (MIE); 

 (g) investimento na inovação, 

investigação e desenvolvimento, incluindo 

infraestruturas de investigação e 

projetos-piloto e de demonstração, a 

colaboração entre o meio académico e a 

indústria, e a transferência de 

conhecimentos e de tecnologias; 

 (h) investimentos na educação, formação 

profissional e competências empresariais; 

 (i) investimentos em soluções inovadoras 

a nível da saúde, incluindo a eSaúde e 

novas soluções efetivas em matéria 

terapêutica, assim como no setor social; 

 (j) investimentos nas indústrias culturais e 

criativas; 

 (k) investimentos em projetos e 

infraestruturas no domínio da proteção e 

gestão do ambiente; reforço dos serviços 

ligados ao ecossistema e ao 

desenvolvimento urbano sustentável; 

 (l) prestação de apoio financeiro, 

incluindo o financiamento de capital de 

risco de funcionamento, a PME, 

start-ups, spin-offs e pequenas empresas 

de média capitalização através do FEI, 

bem como a empresas de média 

capitalização, a fim de assegurar a 

liderança tecnológica em setores 

inovadores e sustentáveis; 

 (m) financiamento de projetos que sejam 

conformes com os objetivos do Programa 

Horizonte 2020 e do Mecanismo 

Interligar a Europa. 

 O FEIE apenas deverá apoiar projetos e 

operações que: 
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 a) tenham valor acrescentado europeu e 

sejam coerentes com as políticas da 

União, conformes com a Estratégia 

Europa 2020 e geradores de crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo; tais 

projetos e operações deverão cumprir os 

objetivos do artigo 9.º e ser conformes 

com o artigo 10.º e o Anexo I do 

Regulamento (UE) n.º 1303/2013; 

 b) sejam económica e tecnicamente 

viáveis; 

 c) assegurem a adicionalidade, se de outro 

modo não puderem ser realizados com os 

instrumentos de financiamento da UE 

existentes; 

 d) maximizem, quando possível, a 

mobilização de capitais do setor privado; 

 e) sejam sustentáveis e portadores de 

benefícios e valor acrescentado societais 

claramente comprovados em matéria de 

criação de emprego sustentável, 

investimento e competitividade, tendo em 

conta os custos e benefícios do projeto ao 

longo do seu ciclo de vida previsto. 

 O FEIE oferecerá acesso privilegiado a 

garantias a pequenos projetos e pequenos 

intervenientes, seguindo uma estratégia 

de diminuição dos riscos. Para esse efeito, 

a garantia da UE deverá ser concedida, 

inter alia, para a criação de: 

 - um fundo específico para a eficiência 

energética, abrangendo um montante de 

garantias de, no mínimo, cinco mil 

milhões de euros, nomeadamente para 

apoiar projetos promovidos por 

municípios e governos locais; 

 - um fundo específico para PME, 

abrangendo um montante de, no mínimo, 

cinco mil milhões de euros e 

implementado pelo FEI, conforme 

definido no artigo 7.º. 

 Os investimentos deverão estar conformes 

com as orientações de investimento e os 

critérios adotados pelo BEI em 23 de 
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julho de 2013. 

A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento e 

bancos nacionais de fomento que investem 

em operações que satisfazem os requisitos 

do presente regulamento. Nesse caso, o 

Conselho de Direção deverá definir 

políticas relativamente às plataformas de 

investimento elegíveis. 

A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento e 

bancos nacionais de fomento que investem 

em operações que satisfazem os requisitos 

do presente regulamento. Nesse caso, o 

Conselho de Direção deverá definir 

políticas relativamente às plataformas de 

investimento elegíveis. 

3. Em conformidade com o artigo 17.º dos 

Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento, o BEI cobrará aos 

beneficiários das operações de 

financiamento comissões destinadas a 

cobrir as suas despesas relacionadas com o 

FEIE. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 

e 3, nenhuma despesa administrativa, nem 

nenhuns outros custos suportados pelo BEI 

em virtude da realização de atividades de 

financiamento e investimento ao abrigo do 

presente regulamento, serão cobertos pelo 

orçamento da União. 

3. Em conformidade com o artigo 17.º dos 

Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento, o BEI cobrará aos 

beneficiários das operações de 

financiamento comissões destinadas a 

cobrir as suas despesas relacionadas com o 

FEIE. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 

e 3, nenhuma despesa administrativa, nem 

nenhuns outros custos suportados pelo BEI 

em virtude da realização de atividades de 

financiamento e investimento ao abrigo do 

presente regulamento, serão cobertos pelo 

orçamento da União. 

O BEI pode acionar a garantia da UE, nos 

termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea e), dentro 

de um limite máximo acumulado 

correspondente a 1% do total de obrigações 

de garantia da UE em curso, para cobrir as 

despesas que, tendo sido cobradas aos 

beneficiários das operações de 

financiamento, não foram recuperadas. 

O BEI pode acionar a garantia da UE, nos 

termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea e), dentro 

de um limite máximo acumulado 

correspondente a 1% do total de obrigações 

de garantia da UE em curso, para cobrir as 

despesas que, tendo sido cobradas aos 

beneficiários das operações de 

financiamento, não foram recuperadas.  

Os custos suportados pelo BEI no caso de 

o BEI prestar financiamento ao FEI por 

conta do FEIE com o apoio da garantia da 

UE em conformidade com o artigo 7.º, 

n.º 2, poderão ser cobertos pelo orçamento 

da União. 

Os custos suportados pelo BEI no caso de 

o BEI prestar financiamento ao FEI por 

conta do FEIE com o apoio da garantia da 

UE em conformidade com o artigo 7.º, 

n.º 2, poderão ser cobertos pelo orçamento 

da União. 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar 

qualquer tipo de financiamento da União, 

incluindo os Fundos Europeus Estruturais 

e de Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 
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aplicáveis. 

 A Comissão, o BEI e os Estados-Membros 

assegurarão que todos os investimentos 

com o apoio do FEIE tenham em conta o 

seu impacto por setor a nível local e 

regional e no que toca à coesão 

económica, social e territorial, 

aumentando a procura sem afetar a 

oferta, e promoverão sinergias e uma 

coordenação eficaz entre o FEIE e os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, com vista a assegurar o 

respetivo contributo para o cumprimento 

do objetivo de coesão económica, social e 

territorial da União, bem como a diminuir 

o desemprego. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) transferências a partir do orçamento 

geral da União, 

(a) contribuições a partir do orçamento 

geral da União, 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) quaisquer outros pagamentos 

recebidos pela União em conformidade 

com o Acordo FEIE. 

(d) quaisquer outras contribuições 

recebidas pela União em conformidade 

com o Acordo FEIE. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.° 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. As dotações para o fundo de garantia 

previstas no n.º 2, alíneas c) e d), 

constituem receitas afetadas internas, nos 

termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE) n.º 966/2012. 

3. As dotações para o fundo de garantia 

previstas no n.º 2, alíneas b), c) e d), 

constituem receitas afetadas internas, nos 

termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE) n.º 966/2012. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O montante-objetivo será de início 

atingido através da transferência gradual 

de recursos referida no n.º 2, alínea a). Se 

ocorrerem acionamentos da garantia 

durante a fase inicial de constituição do 

fundo de garantia, as dotações para o fundo 

de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 

e d) contribuirão igualmente para se atingir 

o montante-objetivo, até um montante 

equivalente aos dos acionamentos da 

garantia. 

O montante-objetivo será de início atingido 

através da mobilização gradual de recursos 

referida no n.º 2, alínea a). Se ocorrerem 

acionamentos da garantia durante a fase 

inicial de constituição do fundo de 

garantia, as dotações para o fundo de 

garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) e 

d) contribuirão igualmente para se atingir o 

montante-objetivo, até um montante 

equivalente aos dos acionamentos da 

garantia. 

 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 

8.°, n.º 5, o montante-objetivo será 

atingido inscrevendo gradualmente no 

fundo de garantia dotações de autorização 

a decidir no âmbito do processo 

orçamental anual, utilizando quaisquer 

excedentes orçamentais inscritos no 

orçamento geral da União Europeia e 

tendo em devida conta todos os recursos 

disponíveis nos termos do Regulamento 
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n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 

dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-2020, nomeadamente: 
 (i) a margem global relativa aos 

pagamentos, 

 (ii) a margem global relativa às 

autorizações, 

 (iii) o Instrumento de Flexibilidade, 

 (iv) a margem para imprevistos, 

 Se necessário, e como solução de último 

recurso – no pleno respeito do disposto 

nos pontos 17 e 18A do AII de 2 de 

dezembro de 2013 –, podem ser reafetados 

fundos dos programas plurianuais 

abrangidos pela rubrica 1A, caso esses 

programas revelem uma subexecução das 

respetivas dotações.  

 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-B . O financiamento do fundo de 

garantia, no que diz respeito tanto às 

dotações para autorizações como às 

dotações para pagamentos, será revisto no 

âmbito da revisão intercalar/revisão do 

QFP 2014-2020, que deverá ser lançada 

até ao final de 2016, o mais tardar, como 

previsto no artigo 2.º do Regulamento n.º 

1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 

de 2013, que estabelece o QFP para o 

período 2014-2020. Se comprovado pela 

procura efetiva e com base na análise do 

desempenho e das taxas de execução dos 

diferentes programas, serão identificadas 

opções de financiamento alternativas, a 

fim de evitar a reafetação de fundos da 

rubrica 1A destinados ao período de 

2016-2020.  
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 Caso sejam acordadas reafetações a partir 

de programas da UE no âmbito do 

processo orçamental anual enquanto 

fonte de financiamento do fundo de 

garantia da UE nos anos anteriores à 

revisão intercalar do QFP, o Parlamento 

Europeu e o Conselho deverão, nessa 

altura, explorar formas de compensá-las o 

mais amplamente possível. 

 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) o eventual excedente será transferido 

numa transação para uma rubrica especial 

do mapa de receitas do orçamento geral da 

União Europeia do exercício n +1, 

(a) o eventual excedente será transferido 

numa transação para uma rubrica especial 

do mapa de receitas do orçamento geral da 

União Europeia do exercício n+1 e será 

reafetado aos programas cujos montantes 

globais possam ter sido reduzidos para 

financiar o fundo de garantia, conforme 

referido no n.º 5-A (novo), a fim de 

compensar tais perdas; 

 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, constituirão uma 

reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais, na União. 

Essa reserva não prejudica a seleção final 

de projetos para apoio em conformidade 

com o artigo 3.º, n.º 5. No setor dos 

transportes, essa reserva deve ter por base 

as prioridades e os projetos identificados 

nos Regulamentos n.º 1515/2013 (RTE-T) 
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e n.º 1316/2013 (MIE). 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular, 

transparente e estruturada, informações 

sobre os investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território.  

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular, 

transparente e estruturada, informações 

sobre os projetos de investimento atuais e 

futuros no respetivo território.  

 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) uma avaliação do impacto 

socioeconómico e ambiental dos projetos 

financiados ao abrigo do FEIE, com base 

numa lista de indicadores de desempenho. 

Para as operações no domínio dos 

transportes, a avaliação deve ter por base 

a lista de indicadores estabelecida no 

artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento 

n.º 1316/2013 (MIE); 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) uma avaliação das atividades da 

PEAI; 
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Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 11.º Artigo 11.º 

Responsabilização Responsabilização 

1. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Diretor Executivo participarão numa 

audição do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE.  

1. A pedido do Parlamento Europeu, e pelo 

menos uma vez por ano, o Presidente e o 

Diretor Executivo participarão numa 

audição conjunta das comissões relevantes 

do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE.  

2. O Diretor Executivo responderá, 

oralmente ou por escrito, às perguntas que 

o Parlamento Europeu dirigir ao FEIE, no 

prazo de cinco semanas a contar da receção 

das mesmas.  

2. O Diretor Executivo responderá, 

oralmente ou por escrito, às perguntas que 

o Parlamento Europeu dirigir ao FEIE, no 

prazo de cinco semanas a contar da receção 

das mesmas.  

3. A pedido do Parlamento Europeu, a 

Comissão apresentar-lhe-á um relatório 

sobre a aplicação do presente regulamento. 

3. A pedido do Parlamento Europeu, e pelo 

menos uma vez por ano, a Comissão 

apresentar-lhe-á um relatório sobre a 

aplicação do presente regulamento. 

 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de junho de 2018, e, 

subsequentemente, de três em três anos: 

2. Até 30 de junho de 2018, 

subsequentemente de dois em dois anos e 

até seis meses a partir da data de cessação 

do acordo sobre o FEIE: 

 

 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.° 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 

n.º 2. 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais e outros critérios de 

elegibilidade enunciados no artigo 5.º. 

Será organizado um intercâmbio regular 

de informações entre o Parlamento 

Europeu e o BEI sobre as operações de 

financiamento e investimento realizadas 

pelo BEI no âmbito do presente 

regulamento. 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º-A 

 Cláusula de investimento 

 Com referência ao artigo 5.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1466/97 e ao 

artigo 3.º, n.º 4, do Regulamento (CE) 

n.º 1467/97, as seguintes contribuições 

são consideradas medidas pontuais: 

 (a) as contribuições financeiras para o 

FEIE efetuadas pelos Estados-Membros 

ou pelos bancos de fomento nacionais; 

 (b) as contribuições financeiras para as 

plataformas de investimento específicas 

que são elegíveis ao abrigo do presente 

regulamento efetuadas pelos Estados-

Membros ou pelos bancos de fomento 

nacionais; 

 (c) as contribuições financeiras efetuadas 

em nome do Estado para operações 

individuais que sejam apoiadas pelo 
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FEIE. 

 Todas as contribuições financeiras 

mencionadas no primeiro parágrafo 

concorrem para a consecução dos 

objetivos políticos da União e são 

consideradas como um fator pertinente 

nos termos do artigo 2.º, n.º 3, do 

Regulamento (CE) n.º 1467/97, de modo 

que não podem resultar num excesso do 

valor de referência a que se refere o 

artigo 126.º, n.º 2, do TFUE. 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Alterações ao Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 

 

O Regulamento (UE) n.º 1291/2013 é 

alterado do seguinte modo: 

 

(1) No artigo 6.º, os n.ºs 1, 2 e 3 passam a 

ter a seguinte redação: 

 

'1. O enquadramento financeiro para a 

execução do Horizonte 2020 é de 74 328,3 

milhões de EUR a preços correntes, dos 

quais um máximo de 71 966,9 milhões de 

EUR é atribuído a atividades ao abrigo do 

título XIX do TFUE. 

 

As dotações anuais são autorizadas pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho nos 

limites do Quadro Financeiro Plurianual. 

 

2. O montante para as atividades ao 

abrigo do título XIX do TFUE é repartido 

entre as prioridades estabelecidas no 

artigo 5.º, n.º 2, do presente regulamento, 

do seguinte modo: 

 

(a) Excelência científica, 23 897,0 

milhões de EUR a preços correntes; 
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(b) Liderança industrial, 16 430,5 milhões 

de EUR a preços correntes; 

 

(c) Desafios societais, 28 560,7 milhões de 

EUR a preços correntes. 

 

O montante máximo global da 

contribuição financeira da União 

proveniente do Horizonte 2020 para os 

objetivos específicos constantes do artigo 

5.º, n.º 3, e para as ações diretas não 

nucleares do JRC é de: 

 

(i) difusão da excelência e alargamento 

da participação, 782,3 milhões de EUR a 

preços correntes; 

 

(ii) ciência com e para a sociedade, 443,8 

milhões de EUR a preços correntes; 

 

(iii) ações diretas não nucleares do JRC, 1 

852,6 milhões de EUR a preços correntes. 

 

O Anexo II estabelece a repartição 

indicativa para as prioridades e para os 

objetivos específicos constantes do artigo 

5.º, n.ºs 2 e 3. 

 

3. O EIT é financiado por uma 

contribuição máxima do Horizonte 2020 

de 2 361,4 milhões de EUR a preços 

correntes, conforme estabelecido no 

Anexo II.» 

 

(2) O anexo II é substituído pelo texto 

constante do anexo I do presente 

regulamento. 

 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 19.º Suprimido 

Alteração ao Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 

 

No artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 

1316/2013, o n.º 1 passa a ter a seguinte 
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redação: 

'1. O enquadramento financeiro para a 

execução do MIE para o período de 2014-

2020 é de 29 942 259 000 EUR (*) a 

preços correntes. O referido montante é 

repartido do seguinte modo: 

 

(a) Setor dos transportes: 23 550 582 000 

EUR, dos quais 11 305 500 000 EUR são 

transferidos do Fundo de Coesão para 

serem gastos, nos termos do presente 

regulamento, exclusivamente nos 

Estados-Membros elegíveis para 

financiamento pelo Fundo de Coesão; 

 

(b) Setor das telecomunicações: 

1.041.602.000 EUR; 

 

(c) Setor da energia: 5 350 075 000 EUR.  

Estes montantes não prejudicam a 

aplicação do mecanismo de flexibilidade 

previsto pelo Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 do Conselho(*). 

 

(*) Regulamento (UE, Euratom) 

n.° 1311/2013 do Conselho, de 2 de 

dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-20 (JO L 347 de 20.12.2013, 

p. 884).» 

 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

 

 



 

RR\1058953PT.doc 143/384 PE551.465v03-00 

 PT 

PROCESSO 

Título Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

Referências COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Comissões competentes quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 

BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Parecer emitido por 

       Data de comunicação em sessão 

TRAN 

28.1.2015 

Comissões associadas - data de 

comunicação em sessão 

9.3.2015 

Artigo 55.º - Reuniões conjuntas das 

comissões 

       Data de comunicação em sessão 

        

        

9.3.2015 

Data de aprovação 14.4.2015    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

43 

3 

0 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 

Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail 

Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, 

Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis 

Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine 

Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, 

Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, 

Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique 

Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, 

Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz 

Zemke, Kosma Złotowski 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 
 



 

PE551.465v03-00 144/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

 

14.4.2015 

PARECER DA COMISSÃO DO CONTROLO ORÇAMENTAL 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relator de parecer: Michael Theurer 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O parecer da Comissão do Controlo Orçamental incide sobre questões relacionadas com a boa 

gestão financeira e, em particular, o artigo 14.º da proposta de regulamento relativo à 

auditoria pelo Tribunal de Contas. 

O Tribunal de Contas deve dispor de competências para realizar auditorias às atividades 

levadas a cabo nos termos deste Regulamento, dado tratar-se de atividades de gestão de 

despesas e receitas da União na aceção do artigo 287.º do TFUE. Importa salientar, em 

particular, que: 

1. O FEIE é definido como um mecanismo de garantia claramente identificável e 

transparente, sendo a garantia principalmente coberta pelo orçamento da União. 

2. Os membros do Comité de Investimento são nomeados por proposta da Comissão.  

3. A Comissão estará representada no Conselho de Direção do FEIE. 

4. A Comissão é membro do Conselho de Administração do BEI e é consultada antes de o 

BEI aprovar uma operação de financiamento e investimento.  

5. A Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento basear-se-á, em parte, nos 

atuais serviços de aconselhamento da Comissão. 

6. Os recursos do fundo de garantia serão geridos pela Comissão. 

7. A Comissão e o BEI, com o apoio dos Estados-Membros, promoverão a criação de uma 
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reserva transparente de projetos de investimento, atuais e potenciais para o futuro, na 

União. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Citação 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

Tendo em conta os pareceres do Comité 

Económico e Social Europeu e do Comité 

das Regiões, 

Tendo em conta os pareceres do Comité 

Económico e Social Europeu, do Comité 

das Regiões e do Tribunal de Contas 

Europeu, 

 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Em 12 de março de 2015, o 

Tribunal de Contas adotou o parecer n.º 

4/2015, em conformidade com o artigo 

287.º, n.º 4, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), relativo à proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que institui o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos e que 

altera os Regulamentos (UE) n.º 

1291/2013 e (UE) n.º 1316/2013, no qual 

expõe as suas considerações sobre a 

proposta da Comissão e apresenta 

sugestões para melhorar o regulamento. 
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Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) A oportunidade de um investimento 

deve ser igualmente avaliada em função 

da sua capacidade de persuadir os 

investidores privados a optar pelo 

financiamento a longo prazo da 

economia, tendo em conta que, 

atualmente, uma parte importante da 

poupança privada europeia 

(aproximadamente 16 biliões de euros) é 

investida principalmente a curto prazo e 

frequentemente fora da União. 

 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020. 

Neste contexto, a concessão de apoio ao 

abrigo do FEIE a redes de infraestruturas 

deve contribuir para os objetivos previstos 

no Regulamento (UE) n.º 1315/2013 

relativo à rede de transportes, no 

Regulamento (UE) n.º 347/2013 relativo 

às redes energéticas e no Regulamento 

(UE) n.º 283/2014 relativo às 

infraestruturas de telecomunicações. Os 

projetos que contemplem sinergias entre 

os setores dos transportes, das 

telecomunicações e da energia devem 

merecer particular atenção. 
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Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

especialmente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-A) O montante-objetivo das 

transferências para o fundo de garantia 

deve ser de 200 milhões de EUR em 2016, 

300 milhões de EUR em 2017, mil 

milhões de EUR em 2018 e 2 mil milhões 

de EUR em 2019, a autorizar 

gradualmente pelo Parlamento Europeu e 

pelo Conselho no âmbito do processo 

orçamental anual, tendo em conta a 

utilização efetiva da garantia da UE e a 

avaliação da adicionalidade da operação 

realizada ao abrigo do FEIE 

comparativamente às operações normais 

do BEI. 

 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 
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Considerando 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) As modalidades de execução e de 

supervisão do FEIE, bem como o 

compromisso formal dos 

Estados-Membros, desempenharão um 

papel decisivo no seu êxito. Será 

igualmente necessário garantir, em 

particular, a seleção dos melhores 

projetos com base em critérios objetivos e 

independentemente do país de origem. 

 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) As operações de financiamento e 

investimento do BEI apoiadas pelo FEIE 

devem ser geridas de acordo com as regras 

e procedimentos próprios do BEI, 

incluindo as medidas de controlo 

adequadas e as medidas destinadas a evitar 

a evasão fiscal, bem como com as regras e 

procedimentos relevantes respeitantes ao 

Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(OLAF) e ao Tribunal de Contas, incluindo 

o acordo tripartido entre a Comissão 

Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e 

o Banco Europeu de Investimento. 

(24) As operações de financiamento e 

investimento do BEI apoiadas pelo FEIE 

devem ser geridas de acordo com o 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho1-A, 

incluindo as medidas de controlo 

adequadas e as medidas destinadas a evitar 

a evasão fiscal, bem como com as regras e 

procedimentos relevantes respeitantes ao 

Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(OLAF) e ao Tribunal de Contas. É, por 

conseguinte, necessário apurar sem 

demora que não houve qualquer 

enfraquecimento nas novas políticas de 

transparência recentemente adotadas pelo 

BEI. 

 ________________ 

 1-A Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 
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26.10.2012, p. 1). 

Justificação 

Texto redundante. 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto, bem 

como de identificar os aspetos suscetíveis 

de melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

sustentabilidade. 

(25) O BEI e o Comité de Investimento 

devem proceder regularmente à avaliação 

das atividades apoiadas pelo FEIE e 

prestar informações sobre as mesmas, a 

fim de apreciar o respetivo valor 

acrescentado para atividades existentes 

financiadas pela União, relevância, 

desempenho e impacto, bem como de 

identificar os aspetos suscetíveis de 

melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização pública, a boa gestão 

financeira, a transparência e a análise da 

sustentabilidade económica, ambiental e 

social. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 
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experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União. 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União. A PEAI deve cooperar com as 

estruturas de aconselhamento já 

existentes que envolvem o BEI, a 

Comissão e os Estados-Membros, como o 

«Centro Europeu de Especialização em 

PPP (EPEC)» e a FI-TAP (plataforma de 

assistência técnica para os instrumentos 

financeiros). A PEAI deve permitir que os 

Estados-Membros e as regiões de todo o 

território da União beneficiem 

gratuitamente de conhecimentos 

especializados, a fim de assegurar um 

acesso equitativo ao financiamento do 

FEIE. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE, n.ºs 29, 30 e 31. 

 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 27-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (27-A) A fim de assegurar que o 

orçamento da União não fique exposto a 

passivos contingentes superiores aos 

fundos autorizados, é necessário prever 

uma imunidade geral e a renúncia a 

processos judiciais por parte dos 

beneficiários do FEIE. 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 
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Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) Em virtude da natureza da sua 

constituição, a garantia concedida pela UE 

ao BEI e o fundo de garantia não são 

«instrumentos financeiros», na aceção do 

Regulamento (UE) n.º 966/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho4. 

(30) Em virtude da sua equiparação a 

instrumentos financeiros da União, a 

garantia concedida pela UE ao BEI e o 

fundo de garantia devem respeitar os 

princípios da boa gestão financeira, da 

transparência, da proporcionalidade, da 

não discriminação, da igualdade de 

tratamento e da subsidiariedade, referidos 

no artigo 140.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho4 e, se for caso 

disso, o disposto no artigo 139.º do 

Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012. 

__________________ __________________ 

4 Regulamento (UE, EURATOM) n.º 

966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

4 Regulamento (UE, EURATOM) n.º 

966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 

não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 

não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 
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apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento. Esta 

«reserva de projetos» deve assegurar que 

são disponibilizadas ao público 

informações sobre projetos de 

investimento, de forma regular e 

estruturada, por forma a garantir que os 

investidores dispõem de informações 

fiáveis para fundamentar as suas decisões 

de investimento. 

apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação de um diretório 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento. Este 

«diretório de projetos» deve assegurar que 

são disponibilizadas ao público 

informações sobre projetos de 

investimento, de forma regular e 

estruturada, por forma a garantir que os 

investidores dispõem de informações 

fiáveis para fundamentar as suas decisões 

de investimento. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

(32) Os Estados-Membros encetaram já 

igualmente, a nível nacional, trabalhos com 

vista a constituir e promover reservas de 

projetos de importância nacional. A 

informação preparada pela Comissão e 

pelo BEI deve fornecer ligações para as 

correspondentes reservas de projetos 

nacionais. 

(32) Os Estados-Membros encetaram já 

igualmente, a nível nacional, trabalhos com 

vista a constituir e promover diretórios de 

projetos de importância nacional. A 

informação preparada pela Comissão e 

pelo BEI deve fornecer ligações para os 

correspondentes diretórios de projetos 

nacionais. 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 33 

 

Texto da Comissão Alteração 

(33) Embora os projetos identificados no 

âmbito da reserva de projetos possam ser 

utilizados pelo BEI para identificar e 

selecionar os projetos a apoiar pelo FEIE, a 

reserva de projetos deve ter um alcance 

mais vasto na identificação de projetos em 

toda a União. O que significa que se 

(33) Embora os projetos identificados no 

âmbito do diretório de projetos possam ser 

utilizados pelo BEI para identificar e 

selecionar os projetos a apoiar pelo FEIE, o 

diretório de projetos deve ter um alcance 

mais vasto na identificação de projetos em 

toda a União. O que significa que se 
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possam incluir projetos suscetíveis de 

serem integralmente financiados pelo setor 

privado ou com a assistência de outros 

instrumentos previstos a nível europeu ou 

nacional. O FEIE deve estar apto a apoiar o 

financiamento e o investimento nos 

projetos identificados na reserva de 

projetos, mas não deve haver qualquer 

automatismo entre a inclusão nessa lista e o 

acesso ao apoio do FEIE, devendo o FEIE 

dispor do poder discricionário para 

selecionar e apoiar projetos que não estão 

incluídos na mesma. 

possam incluir projetos suscetíveis de 

serem integralmente financiados pelo setor 

privado ou com a assistência de outros 

instrumentos previstos a nível europeu ou 

nacional. O FEIE deve estar apto a apoiar o 

financiamento e o investimento nos 

projetos identificados no diretório de 

projetos, mas não deve haver qualquer 

automatismo entre a inclusão nessa lista e o 

acesso ao apoio do FEIE, devendo o FEIE 

dispor do poder discricionário para 

selecionar e apoiar projetos que não estão 

incluídos na mesma. 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI deve 

informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE. 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos da União, o BEI, o 

Presidente do Grupo de Pilotagem e o 

Diretor Executivo do Comité de 

Investimento devem informar regularmente 

o Parlamento Europeu e o Conselho sobre 

os progressos e o impacto do FEIE, em 

particular no que se refere à 

adicionalidade das operações realizadas 

ao abrigo do FEIE em comparação com 

as operações normais do BEI. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 35-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (35-A) Uma vez que o fundo de garantia 

será constituído por reafetações 

significativas a partir do orçamento da 

União, o Parlamento deve ter o direito de 
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convocar o Comissário responsável pelo 

orçamento da União, de modo a poder 

fiscalizar a utilização do orçamento da 

União, especialmente em relação aos 

resultados em termos de desempenho e 

despesa. 

Justificação 

O Comissário responsável pelo orçamento e o Tribunal de Contas apelaram a uma mudança 

de mentalidade no modo como as instituições da UE lidam com o orçamento da UE – 

especialmente, a necessidade de uma maior ênfase na responsabilização e concentração nos 

resultados em matéria de desempenho e de despesa. É, por conseguinte, importante que o 

Parlamento fiscalize estes elementos e responsabilize o Comissário. O direito de fiscalização 

deve limitar-se ao Comissário, de modo a salvaguardar a independência da estrutura 

governativa do FEIE. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento por 

parte das empresas com menos de 3000 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

pequenas e médias empresas, facultando ao 

BEI capacidade de absorção de riscos 

(«Acordo FEIE»). 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União, incluindo projetos 

entre Estados-Membros e países terceiros, 
e assegurar um acesso mais alargado ao 

financiamento por parte das empresas com 

menos de 3000 trabalhadores, com especial 

enfoque nas pequenas e médias empresas, 

facultando ao BEI capacidade de absorção 

de riscos («Acordo FEIE»), em 

conformidade com os princípios da boa 

gestão financeira, da transparência, da 

proporcionalidade, da não discriminação, 

da igualdade de tratamento e da 

subsidiariedade. 

 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 Definições 

 Para efeitos do presente regulamento, 

aplicam-se as seguintes definições: 

 a) «Acordo FEIE», o instrumento jurídico 

através do qual a Comissão e o BEI 

especificam as condições estabelecidas no 

presente regulamento para a gestão do 

FEIE; 

 b) «Bancos ou instituições de fomento 

nacionais», entidades jurídicas que 

exerçam uma atividade financeira a título 

profissional e às quais um 

Estado-Membro tenha conferido um 

mandato público, a nível central, regional 

ou local, para o exercício de atividades 

públicas de fomento ou desenvolvimento, 

principalmente sem caráter comercial; 

 c) «Plataformas de investimento», 

entidades de finalidade especial, contas de 

gestão, mecanismos contratuais de 

cofinanciamento ou de partilha de riscos 

ou mecanismos instituídos por quaisquer 

outros meios através dos quais os 

investidores canalizem uma contribuição 

financeira com vista a financiar 

determinado número de projetos de 

investimento e que podem incluir 

plataformas nacionais que agrupem 

vários projetos de investimento no 

território de um determinado 

Estado-Membro, plataformas 

plurinacionais ou regionais que agrupem 

vários Estados-Membros interessados em 

grandes projetos numa determinada área 

geográfica, ou plataformas temáticas 

passíveis de congregar projetos de 

investimento num determinado setor; 

 d) «Pequenas e médias empresas (PME)», 

as microempresas e as pequenas e médias 

empresas na aceção da Recomendação 

2003/361/CE da Comissão1-A; 



 

PE551.465v03-00 156/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

 e) «Empresas de média capitalização», 

entidades jurídicas com menos de 3 000 

trabalhadores e que não sejam PME; 

 f) «Beneficiários do FEIE», todos os 

mutuários dos instrumentos financeiros 

com garantia da UE aplicados pelo BEI 

ao abrigo do Acordo FEIE; 

 g) «Capacidade de assunção de riscos», o 

FEIE assume uma parte limitada ex ante 

do eventual risco de crédito associado ao 

financiamento de um projeto de 

investimento específico por meio de um 

instrumento financeiro gerido pelo BEI, 

de modo a que o risco de crédito agregado 

numa carteira equivalha, no máximo, à 

quota da carteira assegurada pela 

garantia da UE; 

 ______________ 

 1-A Recomendação da Comissão 

2003/361/CE, de 6 de maio de 2003, 

relativa à definição de micro, pequenas e 

médias empresas (JO L 124 de 20.5.2003, 

p. 36). 

 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) disposições que regem a instituição do 

FEIE como um mecanismo de garantia 

distinto, claramente identificável e 

transparente, e gerido pelo BEI com 

contabilidade separada; 

(a) disposições que regem a instituição do 

FEIE como um mecanismo de garantia 

distinto, claramente identificável e 

transparente, e gerido pelo BEI com 

contabilidade separada, ficando o BEI e a 

Comissão sujeitos a uma decisão de 

quitação anual do Parlamento e do 

Conselho nos termos do artigo 319.º do 

TFUE e dos artigos 164.º, 165.º e 166.º do 

Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 996/2012; 
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Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) disposições relativas ao modo como 

a Comissão assumirá a total 

responsabilidade pela utilização dos 

fundos da União geridos pelo FEIE, tal 

como disposto no artigo 17.º, n.º 1, do 

Tratado da União Europeia (TUE) e no 

artigo 317.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), e evitará a fragmentação da 

responsabilidade; 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) disposições respeitantes ao governo do 

FEIE, em conformidade com o artigo 3.º, 

sem prejuízo dos Estatutos do Banco 

Europeu de Investimento; 

(d) disposições respeitantes ao governo do 

FEIE, em conformidade com o artigo 3.º, 

sem prejuízo dos Estatutos do Banco 

Europeu de Investimento, incluindo um 

limite máximo para os custos de gestão do 

BEI e tendo em conta as 

responsabilidades da Comissão definidas 

no artigo 17.º, n.º 1, do TUE, no artigo 

317.º do TFUE e no Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012; 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) requisitos relativos à utilização da 

garantia da UE, nomeadamente no que se 

refere a prazos específicos e indicadores 

(g) requisitos relativos à utilização da 

garantia da UE, nomeadamente no que se 

refere a prazos específicos e indicadores 
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essenciais de desempenho; essenciais de desempenho, destinados a 

avaliar a realização dos objetivos do 

FEIE fixados no presente regulamento, 

em termos de crescimento e emprego, 

impacto no mercado interno e promoção 

das PME; estes requisitos serão 

adaptados, se necessário, pelo Conselho 

de Direção; 

Justificação 

A avaliação do desempenho deve ser associada à realização dos objetivos políticos do FEIE, 

definidos, em particular, nos considerandos 9 a 14. 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) disposições que assegurem que as 

PME e as microempresas obtenham 

acesso prioritário ao apoio do FEIE; 

 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) disposições relativas ao financiamento 

necessário para a PEAI em conformidade 

com o n.º 2, terceiro parágrafo; 

(h) disposições relativas à forma jurídica, 

à estrutura operacional e ao 

financiamento da PEAI em conformidade 

com o n.º 2, terceiro parágrafo; 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (h-A) disposições relativas a um limite 

incondicional das despesas efetuadas pelo 

BEI em nome do FEIE; 

 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (j-A) disposições que garantam uma 

auditoria externa, pelo Tribunal de 

Contas, de todos os projetos financiados 

ao abrigo do FEIE. 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE preverá que a remuneração 

atribuível à União em resultado das 

operações apoiadas pelo FEIE é paga após 

a dedução dos pagamentos devidos pelo 

acionamento da garantia da UE e, 

subsequentemente, dos custos, previstos no 

n.º 2, terceiro parágrafo, e com o artigo 5.º, 

n.º 3. 

O Acordo FEIE preverá que a remuneração 

atribuível à União em resultado das 

operações apoiadas pelo FEIE é paga até 

um limite incondicional após a dedução 

dos pagamentos devidos pelo acionamento 

da garantia da UE e, subsequentemente, 

dos custos, previstos no n.º 2, terceiro 

parágrafo, do presente artigo e no 

artigo 5.º, n.º 3 

 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 3 
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Texto da Comissão Alteração 

A PEAI será financiada parcialmente pela 

União, até um montante máximo de 

20 000 000 EUR por ano, durante o 

período que termina em 31 de dezembro de 

2020, no que diz respeito aos serviços 

adicionais prestados pela PEAI para além 

da atual assistência técnica do BEI. Para os 

anos posteriores a 2020, a contribuição 

financeira da União será diretamente ligada 

às disposições incluídas nos futuros 

quadros financeiros plurianuais. 

A PEAI será financiada parcialmente pela 

União, até um montante máximo de 

20 000 000 EUR por ano, durante o 

período que termina em 31.12.18, no que 

diz respeito aos serviços adicionais 

prestados pela PEAI para além da atual 

assistência técnica do BEI. Será realizada 

uma revisão até ao fim de 2018 para 

avaliar o sucesso e o valor acrescentado 

da PEAI antes do início do segundo 

período de financiamento, de 1 de janeiro 

de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Para os 

anos posteriores a 2020, a contribuição 

financeira da União será diretamente ligada 

às disposições incluídas nos futuros 

quadros financeiros plurianuais. 

 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Conselho de Direção elegerá, de entre os 

seus membros, um Presidente. 

1. O Acordo FEIE preverá que a Comissão 

e o BEI sejam diretamente responsáveis 

perante o Parlamento e o Conselho pela 

gestão de todos os fundos e garantias 

tratados pelo FEIE. Para o efeito, o FEIE 

deve ser governado por um Conselho de 

Direção, incumbido de, para fins de 

utilização da garantia da UE, definir a 

orientação estratégica, a afetação 

estratégica de ativos e as políticas e 

procedimentos operacionais, incluindo a 

política de investimento dos projetos 

suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE e 

o perfil de risco do FEIE, em conformidade 

com os objetivos enunciados no artigo 5.º, 

n.º 2. 

O Conselho de Direção elegerá, de entre os 

seus membros, o seu Presidente. 
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Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Presidente, juntamente com o Diretor 

Executivo do Comité de Investimento, 

referido no n.º 4, estará presente, pelo 

menos uma vez por ano, numa audição 

conjunta das comissões competentes do 

Parlamento Europeu, a fim de dar conta 

da evolução das atividades do FEIE. 

 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Conselho de Direção deliberará por 

consenso. 

O Conselho de Direção deliberará por 

consenso. As suas decisões devem ser 

acessíveis ao público. 

 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Acordo FEIE preverá a criação de 

um grupo consultivo.  Este grupo 

consultivo será composto por 

representantes de todos os bancos, 

incluindo bancos de fomento nacionais, 

que participem em projetos, a nível 

nacional e local, cobertos pela garantia da 

UE, nos termos do artigo 4.º. 
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 O grupo consultivo reunir-se-á uma vez 

por ano no Luxemburgo, nas instalações 

do BEI. As suas reuniões serão 

organizadas pelo BEI. Todas os demais 

intercâmbios e comunicações entre 

membros do grupo consultivo deverão 

realizar-se por escrito e ser publicados 

após um ano. O grupo consultivo poderá 

facultar investigação ao Conselho de 

Direção, ao Comité de Investimento e ao 

Diretor Executivo, no intuito de melhorar 

constantemente as operações do FEIE. 

Todas as despesas de viagem relacionadas 

com o grupo consultivo deverão ser 

suportadas pelas entidades que desejarem 

estar neste representadas. 

 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI, por um mandato de 

três anos renovável. 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI e sob reserva da 

aprovação prévia do Parlamento 

Europeu, por um mandato de três anos 

renovável uma única vez. 

 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Após consulta do Conselho de 

Direção, a Comissão, depois de ter 

recebido o consentimento do BEI, 

fornecerá ao Parlamento Europeu uma 

lista restrita de candidatos aos cargos de 
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Diretor Executivo e Diretor Executivo 

Adjunto. 

 A Comissão, após receber o 

consentimento do BEI, transmitirá ao 

Parlamento Europeu, para aprovação, 

uma proposta de nomeação do Diretor 

Executivo e do Diretor Executivo 

Adjunto. Na sequência da aprovação 

dessa proposta, o Conselho de Direção 

nomeará o Diretor Executivo e o Diretor 

Executivo Adjunto para um mandato de 

três anos renovável uma única vez. 

 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação do 

apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 

artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica. 

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento. O Comité de 

Investimento será responsável pela análise 

das potenciais operações em sintonia com 

as políticas de investimento do FEIE e pela 

aprovação do apoio da garantia da UE para 

operações: 

 (a) em conformidade com o artigo 5.º; 

 (b) em consonância com os objetivos 

gerais do Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 e do Regulamento (UE) 

n.º 1315/2013, bem como com os 

programas de trabalho anuais da RTE-T; 

 (c) com um comprovado valor 

acrescentado em termos económicos, 

sociais e sustentáveis, no que se refere à 

promoção de emprego, competências, 

inovação e competitividade na União, e 

que não poderiam ter sido efetuadas com 

os fundos e os instrumentos da União 

existentes; 
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 (d) independentemente da sua localização 

geográfica na União Europeia. 

 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável. 

O Comité de Investimento será composto 

por oito peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Estes peritos deverão 

possuir um elevado nível de experiência de 

mercado no domínio da estruturação e do 

financiamento de projetos, bem como 

conhecimentos de macroeconomia. Os 

membros do Comité de Investimento serão 

nomeados pelo Conselho de Direção, por 

um mandato de três anos renovável, 

através de um processo de seleção aberto 

e transparente. 

 Para o efeito, o Conselho de Direção 

elaborará uma lista de, pelo menos, 16 

peritos (oito homens e oito mulheres) e 

apresentá-la-á ao Parlamento Europeu. 

Depois de ouvir todos os peritos 

constantes desta lista, o Parlamento 

Europeu adotará uma decisão propondo a 

nomeação de oito desses peritos ao 

Conselho de Direção. 

 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os CV e as declarações de interesses 

dos membros do Comité de Investimento 

serão divulgados ao público, 

frequentemente atualizados e sujeitos a 
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controlos de validade exaustivos por parte 

da Comissão e do BEI. 

 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples. 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples. As suas decisões serão 

independentes, tomadas sem qualquer 

interferência indevida e acessíveis ao 

público. 

 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Disposições financeiras aplicáveis ao 

FEIE e à PEAI 

 As disposições financeiras aplicáveis ao 

FEIE e à PEAI serão adotadas pelo 

Conselho de Direção e não divergirão do 

Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 966/2012. 

 No quadro das negociações do Acordo 

FEIE, antes da criação do FEIE ou após 

um pedido formal do Conselho de 

Direção, podem ser conferidas 

competências à Comissão para permitir, 

em casos devidamente justificados, 

derrogações sob a forma de disposições 

financeiras transitórias por meio de um 

ato delegado, em conformidade com o 

artigo 290.º do TFUE e o artigo 17.º do 

presente regulamento. Essas disposições 
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transitórias serão válidas por um período 

máximo de três anos ou até o Parlamento 

e o Conselho alterarem o Regulamento 

(UE, Euratom) n.º 966/2012 com vista a 

incorporar os requisitos especiais do 

FEIE. 

 

 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

A União prestará uma garantia ao BEI para 

operações de financiamento ou 

investimento efetuadas no interior da 

União e abrangidas pelo presente 

regulamento («garantia da UE»). A 

garantia da UE será concedida como uma 

garantia automática no que respeita aos 

instrumentos referidos no artigo 6.º. 

1. A União prestará uma garantia ao BEI 

para operações de financiamento ou 

investimento efetuadas no interior da 

União e abrangidas pelo presente 

regulamento («garantia da UE»). A 

garantia da UE será igualmente 

disponibilizada aos bancos ou instituições 

de fomento nacionais, em conformidade 

com o artigo 58.º, alínea c), do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 

966/2012, e às plataformas de 

investimento. A garantia da UE será 

concedida como uma garantia automática 

no que respeita aos instrumentos elegíveis 

referidos no artigo 6.º do presente 

regulamento. 

 2. Os processos judiciais contingentes 

contra a Comissão apresentados pelos 

beneficiários do FEIE limitar-se-ão à 

garantia da UE. 

 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União e apoiar um dos 

seguintes objetivos gerais: 

2. A garantia da UE será concedida apenas 

para as operações de financiamento e 

investimento do BEI aprovadas pelo 

Comité de Investimento ou de 

financiamento do FEI com vista à 

realização de operações de financiamento e 

investimento do BEI, em conformidade 

com o artigo 7.º, n.º 2, aprovadas pelo 

Comité de Investimento. 

 As operações referidas no primeiro 

parágrafo deverão ser coerentes com as 

políticas da União e económica e 

tecnicamente viáveis, conferir 

adicionalidade, maximizar, sempre que 

possível, a mobilização de capitais do 

setor privado, complementar os fundos ou 

regimes de auxílios existentes na União, 

proporcionar valor acrescentado europeu, 

contribuir para a realização dos objetivos 

da Estratégia Europa 2020 e apoiar um 

dos seguintes objetivos gerais: 

 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais; 

energia, em especial as interconexões 

energéticas; e infraestruturas digitais; 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente para transportes urbanos 

limpos e projetos da rede transeuropeia de 

transportes, tal como definido no 

Regulamento (UE) n.º 1315/2013; energia, 

em especial as interconexões energéticas; e 

infraestruturas digitais; 
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Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em conformidade com o artigo 17.º dos 

Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento, o BEI cobrará aos 

beneficiários das operações de 

financiamento comissões destinadas a 

cobrir as suas despesas relacionadas com o 

FEIE. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 

e 3, nenhuma despesa administrativa, nem 

nenhuns outros custos suportados pelo BEI 

em virtude da realização de atividades de 

financiamento e investimento ao abrigo do 

presente regulamento, serão cobertos pelo 

orçamento da União. 

3. Em conformidade com o artigo 17.º dos 

Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento, o BEI cobrará aos 

beneficiários das operações de 

financiamento comissões destinadas a 

cobrir as suas despesas relacionadas com o 

FEIE, até um limite incondicional previsto 

no Acordo FEIE. O risco de despesas não 

recuperáveis do BEI será suportado 

exclusivamente pelo BEI. Sem prejuízo do 

disposto no segundo e no terceiro 

parágrafos do presente número, nenhuma 

despesa administrativa, nem nenhuns 

outros custos suportados pelo BEI em 

virtude da realização de atividades de 

financiamento e investimento ao abrigo do 

presente regulamento, serão cobertos pelo 

orçamento da União. 

 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O BEI pode acionar a garantia da UE, nos 

termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea e), dentro 

de um limite máximo acumulado 

correspondente a 1% do total de 

obrigações de garantia da UE em curso, 

para cobrir as despesas que, tendo sido 

cobradas aos beneficiários das operações 

de financiamento, não foram recuperadas. 

O BEI pode acionar a garantia da UE, nos 

termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea e), até a 

um limite incondicional previsto no 

Acordo FEIE, para cobrir as despesas que, 

tendo sido cobradas aos beneficiários das 

operações de financiamento, não foram 

recuperadas. 
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Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os custos suportados pelo BEI no caso de 

o BEI prestar financiamento ao FEI por 

conta do FEIE com o apoio da garantia da 

UE em conformidade com o artigo 7.º, 

n.º 2, poderão ser cobertos pelo orçamento 

da União. 

Os custos suportados pelo BEI no caso de 

o BEI prestar financiamento ao FEI por 

conta do FEIE com o apoio da garantia da 

UE em conformidade com o artigo 7.º, 

n.º 2, poderão ser cobertos pelo orçamento 

da União. Estes custos devem ter um 

limite incondicional no Acordo FEIE. 

 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. Se, nestes casos, se aplicarem 

vários quadros legais da União para a 

gestão e o controlo dos projetos elegíveis, 

prevalecerão o Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 e a legislação 

relevante em termos de financiamento 

setorial. 

 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

 Para efeitos do artigo 5.º, n.º 2, o BEI 

utilizará a garantia da UE para a cobertura 

de riscos, dos instrumentos, por regra, a 

nível de carteira. 

Para efeitos do artigo 5.º, n.º 2, o BEI 

utilizará a garantia da UE apenas para a 

cobertura do risco de crédito dos 

instrumentos elegíveis. Por regra, a 

garantia da UE só será utilizada com base 

na carteira de instrumentos elegíveis 

utilizados para financiar os projetos 

aprovados pelo Comité de Investimento. 

 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A garantia da UE ao BEI terá um 

montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 

quais um montante máximo de 

2 500 000 000 EUR poderá ser afetado ao 

financiamento do FEI pelo BEI em 

conformidade com o n.º 2. Sem prejuízo do 

disposto no artigo 8.º, n.º 9, as 

transferências agregadas da União ao 

abrigo da garantia concedida ao BEI não 

deverão exceder o montante da garantia. 

1. A garantia da UE ao BEI terá um 

montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 

quais um montante máximo de 

2 500 000 000 EUR poderá ser afetado ao 

financiamento do FEI pelo BEI em 

conformidade com o n.º 2. Sem prejuízo do 

disposto no artigo 8.º, n.º 9, as 

transferências agregadas da União ao 

abrigo da garantia concedida ao BEI não 

deverão exceder o montante da garantia, 

excluindo, por conseguinte, os passivos 

contingentes para o orçamento da União. 

Os processos judiciais dos beneficiários 

finais contra a União que ultrapassem 

esta garantia serão excluídos. 

 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O Diretor Executivo deverá velar por 

que o público tenha facilmente acesso às 
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medidas de risco das carteiras abrangidas 

pela garantia da UE, bem como à 

metodologia e aos dados com base nos 

quais o risco de uma determinada carteira 

de instrumentos é determinado, e 

atualizar regularmente esta informação. 

 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que o BEI acionar a garantia da 

UE nos termos do Acordo FEIE, a União 

efetuará o pagamento automaticamente, em 

conformidade com os termos do referido 

acordo. 

3. Sempre que o BEI acionar a garantia da 

UE nos termos do Acordo FEIE, a União 

efetuará o pagamento automaticamente, em 

conformidade com os termos do referido 

acordo. Esse pagamento será limitado ao 

montante dos fundos ainda não 

disponibilizados pelo BEI a partir da 

garantia da UE. Todos os riscos e perdas 

adicionais serão suportados pelos 

restantes contribuintes para a carteira e 

pelos participantes nos projetos. A UE 

presume que nenhum passivo contingente 

ultrapassa a garantia da UE. 

 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O Acordo FEIE incorporará uma 

imunidade geral da União e a renúncia a 

processos judiciais dos beneficiários do 

FEIE contra a Comissão que ultrapassem 

a garantia da UE. 
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Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) transferências a partir do orçamento 

geral da União, 

(a) contribuições a partir do orçamento 

geral da União, 

 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O montante-objetivo será de início 

atingido através da transferência gradual de 

recursos referida no n.º 2, alínea a). Se 

ocorrerem acionamentos da garantia 

durante a fase inicial de constituição do 

fundo de garantia, as dotações para o 

fundo de garantia previstas no n.º 2, alíneas 

b), c) e d) contribuirão igualmente para se 

atingir o montante-objetivo, até um 

montante equivalente aos dos 

acionamentos da garantia. 

O montante-objetivo será de início atingido 

através da transferência gradual de recursos 

referida no n.º 2, alínea a) e será 

acompanhado de dotações para o fundo de 

garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) e 

d). 

 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão ficará habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 17.º, com vista a ajustar o 

montante-objetivo previsto no n.º 5, com 

uma variação máxima de 10 %, para 

melhor ter em conta o risco potencial de 

acionamento da garantia da UE. 

A Comissão ficará habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 17.º, com vista a ajustar o 

nível-objetivo previsto no n.º 5 do presente 

artigo, com uma variação máxima de 

10 %, para melhor ter em conta o risco 

potencial de acionamento da garantia da 

UE. Caso surja uma situação em que o 
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pagamento de 50 % das obrigações da 

garantia seja insuficiente, a Comissão 

proporá um aumento da reserva de 

liquidez, indicando a origem das dotações 

de pagamento adicionais e deixando a 

decisão final nas mãos do Parlamento e 

do Conselho. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE – ponto 37. 

 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. A partir de 1 de janeiro de 2019, se, em 

resultado de acionamentos da garantia, o 

nível do fundo de garantia descer para 

menos de 50 % do montante-objetivo, a 

Comissão apresentará um relatório sobre as 

medidas excecionais que poderão ser 

necessárias para a sua reconstituição. 

8. A partir de 1 de janeiro de 2018, se, em 

resultado de acionamentos da garantia, os 

recursos do fundo de garantia descer para 

menos de 50 % do montante-objetivo, a 

Comissão apresentará um relatório sobre as 

medidas excecionais que poderão ser 

necessárias para a sua reconstituição. Se 

considerar necessário, a Comissão 

apresentará recomendações para o 

ajustamento do nível da garantia. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE – ponto 37. 

 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 9-A. As despesas orçamentais 

relacionadas com o FEIE e o passivo 

financeiro da União não deverão, em caso 
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algum, exceder o montante da 

autorização orçamental correspondente, 

ficando assim excluídos do orçamento da 

União os passivos contingentes. 

Justificação 

O texto relativo ao FEIE deve indicar expressamente que o orçamento da UE não cobrirá, em 

caso algum, um montante superior à contribuição orçamental para a garantia prevista no 

regulamento propriamente dito. 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva tem apenas 

por objetivo informar e assegurar a 

visibilidade para os investidores e não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre todos os 

investimentos atuais e futuros numa base 

de dados de projetos acessível ao público. 
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Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros, em conjunto com 

o BEI, elaborarão, atualizarão e 

divulgarão, de forma regular e estruturada, 

informações sobre todos os projetos de 

investimento atuais e futuros no respetivo 

território. 

 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 

do BEI e em base agregada. 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente ao Parlamento Europeu, 

ao Conselho e à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Um dos dois relatórios será 

concluído em tempo oportuno, para que a 

Comissão possa incorporar as 

informações relevantes nas contas anuais, 

e incluirá uma avaliação da conformidade 

com os requisitos em matéria de utilização 

da garantia da UE, bem como os 

indicadores essenciais de desempenho 

estabelecidos nos termos do artigo 2.º, 

n.º 1, alínea g). Incluirá igualmente dados 

estatísticos, financeiros e contabilísticos 

sobre cada operação de financiamento e 

investimento do BEI e em base agregada. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE – ponto 40. 
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Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre as suas 

operações de financiamento e 

investimento. O referido relatório será 

divulgado ao público e conterá: 

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Tribunal de Contas um 

relatório sobre as suas operações de 

financiamento e investimento ao abrigo do 

presente regulamento. O referido relatório 

anual será divulgado ao público e conterá: 

 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país e 

região e da sua conformidade com o 

presente regulamento, juntamente com uma 

avaliação da repartição das operações de 

financiamento e investimento do BEI entre 

os objetivos enumerados no artigo 5.º, 

n.º 2; 

(a) uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país e 

região e da sua conformidade com o 

presente regulamento e com o 

Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012, juntamente com uma 

avaliação da repartição das operações de 

financiamento e investimento do BEI entre 

os objetivos seguintes: 

 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 - n.º 2 - alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 

da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

(b) uma avaliação do valor acrescentado e 

do desempenho dos projetos em termos de 

retorno sobre o investimento estimado e 
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efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

concretizado no prazo de maturidade do 

projeto, da adicionalidade das operações 

realizadas ao abrigo do FEIE em 

comparação com as operações normais do 

BEI, da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) O efeito de alavanca visado e o 

efeito de alavanca alcançado das 

operações de financiamento e de 

investimento do BEI; 

 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-B) uma avaliação da contribuição para 

os objetivos do Regulamento (UE) 

n.º 1315/2013 relativamente aos 

transportes, do Regulamento (UE) 

n.º 347/2013 relativamente às redes 

energéticas e do Regulamento (UE) 

n.º 283/2013 relativamente às 

infraestruturas de telecomunicações; 

 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração 

(c) uma avaliação dos benefícios 

financeiros transferidos para os 

beneficiários das operações de 

financiamento e investimento do BEI, de 

forma agregada; 

(c) Uma avaliação dos montantes 

financeiros transferidos para os 

beneficiários e uma avaliação das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI; 

(d) uma avaliação do valor acrescentado 

das operações de financiamento e 

investimento do BEI e dos riscos 

associados a estas operações; 

 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) uma lista dos intermediários 

financeiros envolvidos na execução das 

operações de financiamento e de 

investimento do BEI, incluindo eventuais 

problemas relacionados com a aplicação 

dos artigos 14.º e 15.º; 

 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea d-B) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (d-B) uma lista dos beneficiários do 

FEIE, incluindo os mutuários dos 

instrumentos financeiros com garantia da 

UE aplicados pelo BEI ao abrigo do 

Acordo FEIE; 

 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) informações pormenorizadas sobre os 

acionamentos da garantia da UE; 

(e) informações pormenorizadas sobre os 

acionamentos da garantia da UE, prejuízos, 

rendimentos, montantes recuperados e 

outros pagamentos recebidos; 

 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) o valor dos investimentos de capital 

em relação a anos anteriores e os valores 

acumulados das depreciações de ativos de 

capitais próprios; 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) as demonstrações financeiras do FEIE; (f) as demonstrações financeiras do FEIE, 

acompanhadas de um parecer de um 

auditor externo independente; 
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Justificação 

A presente alteração é, por si só, eloquente. 

 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) informações circunstanciadas sobre 

projetos que tenham recebido 

contribuições dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento para o 

financiamento de projetos elegíveis em 

que o BEI invista com o apoio da garantia 

da UE, conforme previsto no artigo 5.º, 

n.º 4; 

 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-B) dados estatísticos, financeiros e 

contabilísticos sobre operações de 

financiamento e de investimento do BEI 

numa base agregada. 

 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos de contabilização e de 

prestação de informações, por parte da 

Comissão, relativamente aos riscos 

3. Para efeitos de contabilização e de 

prestação de informações, por parte da 

Comissão, relativamente aos riscos 
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cobertos pela garantia da UE, bem como da 

gestão do fundo de garantia, o BEI, em 

cooperação com o FEI, conforme 

adequado, facultará anualmente à 

Comissão: 

cobertos pela garantia da UE, bem como da 

gestão do fundo de garantia, o BEI, em 

cooperação com o FEI, conforme 

adequado, facultará anualmente à 

Comissão e ao Tribunal de Contas: 

 

 

Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) informações sobre a análise e 

classificação de risco do BEI e do FEI no 

que diz respeito às operações de 

financiamento e investimento do BEI; 

(a) informações sobre a análise e 

classificação de risco do BEI e do FEI no 

que diz respeito às operações de 

financiamento e investimento do BEI ao 

abrigo do presente regulamento; 

 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) informação sobre as obrigações 

financeiras em curso da UE no que diz 

respeito às garantias prestadas em relação 

às operações de financiamento e 

investimento do BEI, discriminadas por 

operações individuais; 

(b) informação sobre as obrigações 

financeiras em curso da União no que diz 

respeito às garantias prestadas em relação 

às operações de financiamento e 

investimento do BEI ao abrigo do presente 

regulamento, discriminadas por operações 

individuais; 

 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) o desenvolvimento do valor em risco 

e de outras medidas de risco para todas as 

carteiras de projetos detidas e para as 

carteiras de cada tipo de instrumentos 

elegíveis; 

 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Comissão enviará ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 

Contas, o mais tardar em 30 de junho de 

cada ano, um relatório anual sobre a 

situação do fundo de garantia e sobre a 

sua gestão durante o ano de calendário 

precedente. 

6. A Comissão enviará ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 

Contas, o mais tardar em 31 de março de 

cada ano, as contas anuais, a 

demonstração financeira e um relatório 

anual, em conformidade com o 

Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 996/2012, sobre a situação do FEIE e 

sobre a sua gestão durante o ano de 

calendário precedente. O presente relatório 

fornecerá também informações relativas à 

adequação do nível da garantia da UE e, 

se necessário, formulará recomendações 

sobre o ajustamento desse nível. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE – pontos 37 e 41. 

 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Diretor Executivo participará numa 

1. A pedido do Parlamento Europeu, e pelo 

menos uma vez por ano, o Diretor 
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audição do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE. 

Executivo, o Presidente do Conselho de 

Direção, o Comissário responsável pelo 

orçamento da União e o Presidente do 

Conselho de Administração do BEI 

participarão, no âmbito do processo anual 

de quitação, em audições do Parlamento 

Europeu sobre o desempenho e a gestão 

financeira do FEIE. 

 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Comissário responsável pelo orçamento 

da União participará numa audição do 

Parlamento Europeu sobre a utilização 

dos fundos da União no fundo de 

garantia. 

Justificação 

Uma vez que o fundo de garantia será composto por reafetações significativas do orçamento 

da UE, o Parlamento deve ter o direito de convocar o Comissário responsável pelo 

orçamento da UE ao Parlamento para exercer controlo sobre a utilização do orçamento da 

UE, nomeadamente no que diz respeito ao desempenho e aos resultados das despesas. 

 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Diretor Executivo responderá, 

oralmente ou por escrito, às perguntas que 

o Parlamento Europeu dirigir ao FEIE, no 

prazo de cinco semanas a contar da receção 

das mesmas. 

2. O Diretor Executivo, o Presidente do 

Conselho de Direção do FEIE, o 

Comissário responsável pelo orçamento 

da União e o Presidente do Conselho de 

Administração do BEI responderão, 

oralmente ou por escrito, às perguntas que 

o Parlamento Europeu dirigir ao FEIE, no 

prazo de quatro semanas a contar da 
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receção das mesmas. 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Comissão, em cooperação com o 

BEI e com o FEI, consoante o caso, 

prestará informações sobre o desempenho 

financeiro do FEIE no relatório de 

avaliação a que se refere o artigo 318.º do 

TFUE. 

Justificação 

Nas suas últimas resoluções sobre a quitação à Comissão, o Parlamento Europeu solicitou 

que o relatório de avaliação elaborado pela Comissão nos termos do artigo 318.º do TFUE 

se centre, em particular, na estratégia para o emprego e o crescimento. Este pedido foi 

confirmado no relatório de iniciativa sobre a avaliação das finanças da União baseada nos 

resultados obtidos: uma nova ferramenta para melhorar o processo de quitação da Comissão 

Europeia (ver n.º 11, 2013/2172(INI)). 

 

 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B. A pedido do Parlamento Europeu, o 

BEI transmitir-lhe-á quaisquer 

informações solicitadas durante o 

processo de quitação. 

 

 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], o BEI procederá a uma 

avaliação do funcionamento do FEIE. O 

BEI apresentará a sua avaliação ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão; 

O mais tardar [SP: inserir a data 12 meses 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], o BEI procederá a uma 

avaliação do funcionamento do FEIE, 

nomeadamente no que diz respeito aos 

projetos do FEIE baseados nos 

subprogramas, e avaliará o ciclo de vida 

dos investimentos visados. O BEI 

apresentará a sua avaliação ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e à Comissão. Essa 

avaliação será acompanhada de um 

parecer do Tribunal de Contas. 

 

 

Alteração  87 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão procederá a uma 

avaliação da utilização da garantia da UE e 

do funcionamento do fundo de garantia, 

incluindo a utilização das dotações 

previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 

transmitirá a sua avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

O mais tardar [SP: inserir a data 12 meses 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão procederá a uma 

avaliação da utilização da garantia da UE e 

do funcionamento do fundo de garantia, 

nomeadamente no que diz respeito aos 

projetos beneficiários das garantias 

baseadas nos subprogramas, e avaliará o 

ciclo de vida dos investimentos visados, 

incluindo a utilização das dotações 

previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 

transmitirá a sua avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. Essa avaliação 

será acompanhada de um parecer do 

Tribunal de Contas. 

 

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 A pedido do Parlamento Europeu ou do 

Conselho, terceiros independentes 

avaliarão o funcionamento do FEIE, 

assim como a utilização da garantia da 

UE e o funcionamento do fundo de 

garantia, incluindo a utilização das 

dotações previstas no artigo 8.º, n.º 9. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE – ponto 42. 

 

 

Alteração  89 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) o BEI publicará um relatório global 

sobre o funcionamento do FEIE; 

(a) o BEI publicará um relatório global 

sobre o funcionamento do FEIE e sobre os 

projetos do FEIE baseados nos 

subprogramas, por forma a corresponder 

ao ciclo de vida dos investimentos visados; 

 

 

Alteração  90 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 - n.º 2 - alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) a Comissão publicará um relatório 

global sobre a utilização da garantia da UE 

e o funcionamento do fundo de garantia. 

(b) a Comissão publicará um relatório 

global sobre a utilização da garantia da UE 

e o funcionamento do fundo de garantia e 

sobre os projetos beneficiários da garantia 

com base nos subprogramas, por forma a 

corresponder ao ciclo de vida dos 

investimentos visados. 
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Alteração  91 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O BEI e o FEI apresentarão 

regularmente ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão todos os seus 

relatórios independentes de avaliação sobre 

os resultados práticos alcançados com as 

atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento. 

4. O BEI e o FEI apresentarão 

regularmente ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão todos os seus 

relatórios independentes de avaliação sobre 

os resultados práticos alcançados com as 

atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento, com 

incidência nos resultados e nos impactos. 

 

 

Alteração  92 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O mais tardar [SP inserir a data três 

anos após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, acompanhado, se for caso 

disso, das propostas pertinentes. 

5. O mais tardar [SP inserir a data três 

anos após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, incluindo uma avaliação do 

valor acrescentado do FEIE e da sua 

adicionalidade relativamente aos atuais 

instrumentos de financiamento da UE, 
acompanhado, se for caso disso, das 

propostas de melhoria pertinentes. 

 

 

Alteração  93 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

1. Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 
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acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 

n.º 2. 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais e operações específicas 

enunciados no artigo 5.º, n.º 2. 

 2. O BEI garantirá que qualquer cidadão 

da União e qualquer pessoa singular ou 

coletiva que resida ou tenha sede social 

num Estado-Membro tenha acesso aos 

documentos relativos ao FEIE, em 

conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1-A. 

 3. Caso surja um acordo pormenorizado 

entre a Comissão e o BEI no que diz 

respeito ao intercâmbio de informações e 

à divulgação de informações ao público, 

esse acordo deve ser tornado público. 

 _______________ 

 1-A Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 

de maio de 2001, relativo ao acesso do 

público aos documentos do Parlamento 

Europeu, do Conselho e da Comissão (JO 

L 145 de 31.5.2001, p. 43). 

 

 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O Acordo FEIE será publicado. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE – ponto 44. 
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Alteração  95 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A garantia da UE, bem como as 

transferências e recuperações efetuadas a 

título da mesma e imputáveis ao 

orçamento geral da União, serão objeto de 

auditoria pelo Tribunal de Contas. 

1. A auditoria externa das atividades 

realizadas em conformidade com o 

presente regulamento será efetuada pelo 

Tribunal de Contas Europeu, em 

conformidade com o artigo 287.º do 

TFUE, e será, por conseguinte, sujeita ao 

processo de quitação, nos termos do artigo 

319.º do TFUE. A Comissão velará por 

que o Tribunal de Contas possa exercer o 

seu direito previsto no artigo 287.º, n.º 3, 

primeiro parágrafo, do TFUE e disponha 

de pleno acesso a todas as informações de 

que necessita para realizar as suas 

auditorias. A Comissão e o BEI velarão 

por que todas as partes afetadas pelas 

atividades realizadas em conformidade 

com o presente regulamento tenham 

conhecimento das prerrogativas do 

Tribunal de Contas, em conformidade 

com o disposto no artigo 287.º, n.º 3, 

primeiro parágrafo, do TFUE. O BEI, o 

FEI, todos os intermediários financeiros 

envolvidos nas atividades realizadas em 

conformidade com o presente 

regulamento e os destinatários finais 

colocarão à disposição do Tribunal de 

Contas todas as instalações e informações 

que este considere necessárias para o 

desempenho das suas funções, nos termos 

do artigo 161.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012. O acordo 

tripartido entre a Comissão Europeia, o 

Tribunal de Contas Europeu e o Banco 

Europeu de Investimento será revisto de 

forma a ter em conta os requisitos do 

presente artigo. 
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Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 

podem solicitar ao Tribunal de Contas 

que examine quaisquer outras questões 

pertinentes que se insiram na sua esfera 

de competências, conforme previsto no 

artigo 287.º, n.º 4, do TFUE. 

 

 

Alteração  97 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. O Tribunal de Contas elaborará um 

relatório especial relativamente a cada 

período de 12 meses, com início em 1 de 

abril de cada ano. Cada relatório 

analisará: 

 (a) se a eficácia e a eficiência da 

utilização do FEIE foram suficientemente 

tomadas em consideração; 

 (b) se o apoio do FEIE contribuiu para os 

objetivos de criação de empregos 

sustentáveis, de crescimento a longo prazo 

e de competitividade; 

 (c) se as atividades do FEIE foram 

realizadas em conformidade com o 

princípios da boa gestão financeira, da 

transparência, da proporcionalidade, da 

não discriminação, da adicionalidade, da 

igualdade de tratamento e da 

subsidiariedade. 

 Cada relatório especial será elaborado no 

prazo de seis meses a contar do fim do 

período a que se refere. 
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 O Tribunal de Contas transmitirá todos os 

relatórios especiais aos órgãos de direção 

do FEIE, do BEI, do Parlamento 

Europeu, do Conselho e da Comissão e 

procederá à sua publicação sem demora. 

 O Tribunal de Contas disporá de poderes 

para obter dos órgãos de direção do 

FEIE, do BEI e da Comissão as 

informações necessárias para o exercício 

das competências que lhe são conferidas 

pelo presente artigo, devendo aqueles 

transmitir as informações solicitadas 

dentro do prazo fixado pelo Tribunal de 

Contas. 

Justificação 

A presente alteração reflete as disposições do Regulamento sobre o Fundo Único de 

Resolução (Regulamento (UE) n.º 806/2014) no que se refere ao mandato conferido ao 

Tribunal de Contas para apresentar um relatório anual especial sobre o desempenho do 

FEIE, em conformidade com os princípios da boa gestão financeira. 

 

 

Alteração  98 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto da garantia da 

UE, tiver motivos para suspeitar de um 

potencial caso de fraude, corrupção, 

branqueamento de capitais ou outras 

atividades ilegais suscetíveis de lesar os 

interesses financeiros da União. 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto do FEIE, tiver 

motivos para suspeitar de um potencial 

caso de fraude, corrupção, desvio de 

fundos, branqueamento de capitais ou 

outras atividades ilegais suscetíveis de 

lesar os interesses financeiros da União. 

 

 

Alteração  99 

Proposta de regulamento 
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Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O OLAF poderá efetuar investigações, 

incluindo verificações e inspeções no local, 

em conformidade com as disposições e os 

procedimentos previstos no 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

do Parlamento Europeu e do Conselho(5), 

no Regulamento (Euratom, CE) 

n.º 2185/96 do Conselho(6) e no 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 

do Conselho(7), para preservar os 

interesses financeiros da União, a fim de 

apurar a existência de fraude, corrupção, 

branqueamento de capitais ou outras 

atividades ilegais lesivas dos interesses 

financeiros da União em ligação com 

operações apoiadas pela garantia da UE. 

O OLAF poderá comunicar às autoridades 

competentes dos Estados-Membros 

interessados as informações que obtiver 

durante as investigações. 

2. O OLAF poderá efetuar investigações, 

incluindo verificações e inspeções no local, 

em conformidade com as disposições e os 

procedimentos previstos no 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

do Parlamento Europeu e do Conselho(5), 

no Regulamento (Euratom, CE) 

n.º 2185/96 do Conselho(6) e no 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 

do Conselho(7), para preservar os 

interesses financeiros da União, a fim de 

apurar a existência de fraude, corrupção, 

branqueamento de capitais, financiamento 

do terrorismo, fraude e evasão fiscais ou 

outras atividades ilegais lesivas dos 

interesses financeiros em ligação com 

operações realizadas ao abrigo do 

presente regulamento. O OLAF poderá 

comunicar às autoridades competentes dos 

Estados-Membros interessados as 

informações que obtiver durante as 

investigações. 

__________________ __________________ 

5 Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

11 de setembro de 2013, relativo aos 

inquéritos efetuados pelo Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 

do Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do 

Conselho (JO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 

5 Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

11 de setembro de 2013, relativo aos 

inquéritos efetuados pelo Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 

do Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do 

Conselho (JO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 

6 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 

do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 

relativo às inspeções e verificações no 

local efetuadas pela Comissão para 

proteger os interesses financeiros das 

Comunidades Europeias contra a fraude e 

outras irregularidades (JO L 292 de 

15.11.1996, p. 2). 

6 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 

do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 

relativo às inspeções e verificações no 

local efetuadas pela Comissão para 

proteger os interesses financeiros das 

Comunidades Europeias contra a fraude e 

outras irregularidades (JO L 292 de 

15.11.1996, p. 2). 

7 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 

do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 

7 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 

do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
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relativo à proteção dos interesses 

financeiros das Comunidades Europeias 

(JO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 

relativo à proteção dos interesses 

financeiros das Comunidades Europeias 

(JO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 

 

 

Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Caso se comprove a existência de tais 

atividades ilegais, o BEI deverá 

empreender esforços de recuperação no 

que diz respeito às suas operações 

apoiadas pela garantia da UE. 

Caso o OLAF recomende a recuperação 

devido a atividades ilegais, nomeadamente 

o branqueamento de capitais, o 

financiamento do terrorismo, a fraude e a 

evasão fiscais, a corrupção ou a fraude 

lesiva dos interesses financeiros, 

comprovadas durante os seus inquéritos, 

o BEI e a Comissão deverão empreender 

esforços de recuperação no que diz respeito 

às suas operações. 

 

 

Alteração  101 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os acordos de financiamento assinados 

relativamente a operações apoiadas ao 

abrigo do presente regulamento incluirão 

cláusulas que permitam a exclusão das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI e, se necessário, medidas de 

recuperação adequadas em caso de fraude, 

corrupção ou outra atividade ilegal, em 

conformidade com o Acordo FEIE, as 

políticas do BEI e os requisitos 

regulamentares aplicáveis. A decisão de 

aplicar uma exclusão da operação de 

financiamento ou investimento do BEI será 

tomada em conformidade com o acordo de 

3. Os acordos de financiamento assinados 

relativamente a operações apoiadas ao 

abrigo do presente regulamento incluirão 

cláusulas que permitam a exclusão das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI e, se necessário, medidas de 

recuperação adequadas em caso de fraude, 

corrupção ou outra atividade ilegal, em 

conformidade com o Acordo FEIE, as 

políticas do BEI e os requisitos 

regulamentares aplicáveis. A decisão de 

aplicar uma exclusão da operação de 

financiamento ou investimento do BEI será 

tomada em conformidade com o acordo de 

financiamento ou investimento relevante. 
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financiamento ou investimento relevante. O Parlamento Europeu será informado 

destes acordos. 

 

 

Alteração  102 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Nas suas operações de financiamento e 

investimento, o BEI não apoiará quaisquer 

atividades levadas a efeito para fins ilegais, 

nomeadamente o branqueamento de 

capitais, o financiamento do terrorismo, a 

fraude e evasão fiscais, a corrupção ou 

fraude lesivas dos interesses financeiros da 

União. O BEI não participará, em especial, 

em qualquer operação de financiamento ou 

investimento através de um veículo situado 

numa jurisdição não cooperante, em 

conformidade com a sua política em 

matéria de jurisdições insuficientemente 

regulamentadas ou não cooperantes, com 

base nas políticas da União, da 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico ou do Grupo 

de Ação Financeira. 

1. Nas suas operações de financiamento e 

investimento, o BEI, o FEI e todos os 

intermediários financeiros não apoiarão 

quaisquer atividades levadas a efeito para 

fins ilegais, nomeadamente o 

branqueamento de capitais, o 

financiamento do terrorismo, a fraude e 

evasão fiscais, a corrupção ou fraude 

lesivas dos interesses financeiros da União. 

O BEI não participará, em especial, em 

qualquer operação de financiamento ou 

investimento através de um veículo situado 

numa jurisdição não cooperante no que se 

refere à aplicação das normas fiscais 

internacionalmente acordadas, em 

conformidade com a sua política em 

matéria de jurisdições insuficientemente 

regulamentadas ou não cooperantes, com 

base nas políticas da União, da 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico ou do Grupo 

de Ação Financeira. O BEI transporá estes 

requisitos para terceiros que contribuam 

para o FEIE ou para qualquer 

plataforma de investimento. 

Justificação 

A presente alteração retoma a redação específica do artigo 140.º, n.º 4, do Regulamento 

Financeiro, em que parece ter-se inspirado. 

 

 

Alteração  103 

Proposta de regulamento 
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Artigo 20 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As operações de financiamento e 

investimento assinadas pelo BEI ou pelo 

FEI, durante o período compreendido entre 

1 de janeiro de 2015 e a celebração do 

Acordo FEIE, poderão ser apresentadas à 

Comissão pelo BEI ou pelo FEI com vista 

a obter uma cobertura ao abrigo da 

garantia da UE. 

1. As operações de financiamento e 

investimento assinadas pelo BEI ou pelo 

FEI, durante o período compreendido entre 

1 de janeiro de 2015 e a celebração do 

Acordo FEIE, poderão ser apresentadas 

pelo BEI ou pelo FEI ao Comité de 

Investimento para efeitos de avaliação. O 

Comité de Investimento poderá apresentar 

estas operações à Comissão com vista a 

propor a sua cobertura ao abrigo da 

garantia da UE. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE – ponto 45. 

 

 

Alteração  104 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão avaliará essas operações e, 

caso satisfaçam os requisitos essenciais 

estabelecidos no artigo 5.º e no Acordo 

FEIE, decidirá estender a cobertura da 

garantia da UE a essas operações. 

2. A Comissão, tendo em conta a 

avaliação do Comité de Investimento, 

avaliará as operações e, caso satisfaçam os 

requisitos essenciais estabelecidos no 

artigo 5.º e no Acordo FEIE, decidirá 

estender a cobertura da garantia da UE a 

essas operações. A Comissão informará o 

Parlamento Europeu da sua decisão. 

Justificação 

Com base no Parecer n.º 4/2015 do TCE sobre o FEIE – ponto 45. 
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1.4.2015 

PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) n.º 

1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relatora de parecer: Danuta Jazłowiecka 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Em consequência da crise económica e financeira, o nível de investimento na UE registou 

uma quebra de 15 % relativamente ao pico que havia atingido em 2007. A recuperação 

económica, a criação de emprego, o crescimento de longo prazo e a competitividade estão, 

por conseguinte, a ser entravados. O défice de investimento constitui um risco adicional para 

a consecução dos objetivos definidos na Estratégia Europa 2020, nomeadamente da sua 

grande meta de atingir, até 2020, uma taxa de emprego de 75 % da população com idade 

compreendida entre 24 e 64 anos. No terceiro trimestre de 2014, a taxa de desemprego na UE-

28 ascendeu a 9,7 %. Além disso, demasiados jovens europeus estão a aproximar-se do limiar 

da pobreza. Contudo, os Estados-Membros não logram utilizar de forma eficaz os fundos 

europeus, em especial a Iniciativa para o Emprego dos Jovens.  

Apesar do impacto positivo da política de coesão, os esforços em curso no sentido de 

promover o crescimento e impulsionar o emprego não têm sido suficientemente eficazes. Uma 

nova iniciativa complementar destinada ao crescimento e à criação de emprego é, pois, 

necessária e urgente. Neste contexto, devemos saudar a proposta de criar o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos, com potencial para, em associação com outros instrumentos, 

fornecer de forma célere um estímulo à economia.  

Dados empíricos demonstram que existe uma forte correlação entre o desemprego e o nível 

dos investimentos, pelo que podemos esperar que o referido Fundo, caso seja bem organizado 

e gerido, relance o tão necessário emprego a médio ou longo prazo. O Fundo deverá mobilizar 

315 mil milhões de euros ao longo de três anos e, em resultado, gerar, direta e indiretamente, 

1,3 milhões de postos de trabalho adicionais. O potencial impacto que o Fundo terá no 

emprego dependerá de muitos fatores, nomeadamente da possibilidade de este apoiar projetos 

com potencial de criação de postos de trabalho, da medida em que exercerá um efeito de 

alavanca sobre o capital privado, da sua compatibilidade com outros instrumentos existentes, 
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bem como da sua disponibilização em tempo útil e da tomada de medidas adicionais que 

visem os mercados de trabalho. 

Potencial de criação de emprego 

Os projetos financiados ao abrigo do FEIE deverão ter como principal objetivo gerar 

crescimento e criar postos de trabalho adequados e de qualidade. Este deve constituir o 

princípio orientador fundamental subjacente a todo o regulamento em questão. A fim de 

avaliar o seu desempenho, deve ser realizada uma avaliação minuciosa do número e da 

qualidade dos postos de trabalho gerados pelo Fundo, com especial destaque para o respeito 

dos termos e condições de emprego no local do emprego gerado. Esta avaliação deve 

igualmente servir como um instrumento útil em caso de uma futura revisão dos FEIE. 

Para evitar entraves ao potencial de criação de emprego, os Estados-Membros devem 

promover políticas ativas de emprego, a fim de garantir que as competências da mão-de-obra 

estejam adaptadas às necessidades dos setores com um elevado potencial de investimento. 

Neste contexto, as reformas dos SPE e do EURES revestem-se, de grande importância. 

Apoio às PME e às empresas de média capitalização 

As pequenas e médias empresas sediadas na UE representam 99 % das empresas da UE e 

empregam mais de 90 milhões de pessoas, tendo, nos últimos anos, sido responsáveis por 

85 % do crescimento líquido de emprego. Apresentam, portanto, um grande potencial de 

criação de emprego que deve ser reforçado. O êxito do FEIE dependerá da medida em que o 

setor privado estará disposto a investir, pelo que os incentivos ao setor privado deverão ser 

maximizados. O Fundo deverá ser estruturado de modo a evitar situações em que sejam 

financiados os projetos que, de qualquer forma, iriam obter financiamento. Por conseguinte, 

deve ser dada prioridade aos projetos com um perfil de risco relativamente elevado e 

potencial para se tornarem economicamente viáveis em razão do financiamento do FEIE. 

Recolha de fundos adicionais 

Após o tão necessário período de consolidação orçamental, é tempo de os países europeus 

investirem. A fim de maximizar o potencial de investimento do Fundo e, consequentemente, a 

criação de emprego, temos de criar incentivos para que os Estados-Membros participem 

financeiramente no FEIE. Por conseguinte, as contribuições financeiras dos Estados-Membros 

para o FEIE, incluindo a sua eventual participação em plataformas de investimento, não 

devem ser tomadas em consideração pela Comissão aquando da definição do ajustamento 

orçamental ao abrigo da vertente preventiva ou da vertente corretiva do Pacto.  

Correlação com outros instrumentos existentes 

O êxito do FEIE dependerá igualmente da sua capacidade de coexistir com os instrumentos 

financeiros já existentes na Europa, tais como os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, bem como de reforçar estes últimos. A fim de maximizar o potencial de criação 

de emprego destes instrumentos financeiros, deve prever-se a possibilidade de uma utilização, 

por um lado, dos fundos estruturais europeus por forma a contribuírem para o financiamento 

de projetos ao abrigo do FEIE e, por outro lado, dos FEIE para cofinanciar projetos elegíveis 

ao abrigo das intervenções da política estrutural europeia.  
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Medidas adicionais 

Para que o FEIE seja eficaz, a Comissão Europeia irá também lançar e apoiar medidas 

adicionais destinadas a conferir uma maior previsibilidade regulamentar e a eliminar os 

obstáculos ao investimento, tornando a Europa um destino mais atrativo para o investimento. 

Além disso, o método de seleção dos projetos de investimento deve tomar em consideração os 

diferentes níveis de desenvolvimento dos mercados financeiros nacionais e a respetiva 

estabilidade, que terão um impacto direto sobre a capacidade de utilização do Fundo nos 

Estados-Membros. Tal asseguraria a distribuição de recursos financeiros em toda a UE, 

incluindo nos países mais afetados pela crise. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos e a 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a 

ter em conta as seguintes alterações. 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente da incerteza dos 

mercados quanto ao futuro da economia e 

às restrições orçamentais impostas aos 

Estados-Membros. Esta insuficiência de 

investimento retarda a retoma da economia 

e é prejudicial para a criação de emprego, 

as perspetivas de crescimento a longo 

prazo e a competitividade. 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento seletivo de qualidade de 

que a União padece resulta nomeadamente 

da incerteza dos mercados quanto ao futuro 

da economia e às restrições orçamentais 

impostas aos Estados-Membros e/ou 

regiões, da insustentabilidade da dívida e 

de problemas estruturais. Esta 

insuficiência de investimento retarda a 

retoma da economia e é prejudicial para a 

criação de emprego, as perspetivas de 

crescimento a longo prazo, a 

competitividade e os regimes de proteção 

social. 

 



 

PE551.465v03-00 200/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) O FEIE deverá prestar especial 

atenção aos projetos dos Estados-

Membros e das regiões que continuam a 

ser mais afetados pela crise, com vista à 

redução das discrepâncias, 

particularmente no que diz respeito aos 

níveis de emprego e desemprego. A 

necessidade de gerar novos empregos de 

qualidade em quantidades adequadas 

deve ser especificamente abordada numa 

estratégia europeia de investimento para a 

qual o FEIE deveria contribuir. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento. Conjugados com 

um ímpeto renovado ao financiamento do 

investimento, estes pré-requisitos podem 

contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 

que os projetos de investimento contribuem 

para apoiar o emprego e a procura e 

induzem um reforço sustentado do 

potencial de crescimento. 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais 

socialmente responsáveis e 

responsabilidade orçamental contribuem 

para estimular os investimentos seguros. 

Conjugados com um ímpeto renovado ao 

financiamento do investimento, estes pré-

requisitos podem contribuir para criar um 

ciclo virtuoso, em que os projetos de 

investimento contribuem para apoiar e 

gerar a médio e longo prazo empregos de 

qualidade e sustentáveis, aumentar a 
procura, conduzir a um reforço sustentado 

do potencial de crescimento, bem como 

para a coesão económica, social e 
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territorial, para a inclusão social e para 

gerar valor acrescentado para a 

sociedade. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) O objetivo dos investimentos 

estratégicos de promover o crescimento 

sustentável deve ser prosseguido em 

paralelo com o objetivo de gerar, a médio 

ou longo prazo, empregos de qualidade 

que respeitem os termos e as condições 

legais de emprego nos Estados-Membros. 

 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-B) Deve ser levado a cabo um amplo 

conjunto de reformas económicas e 

sociais a nível nacional, a fim de gerar 

ganhos económicos e sociais 

significativos. Essas reformas devem, por 

exemplo, visar um acesso pleno e igual a 

sistemas de ensino e formação de elevada 

qualidade, boas estruturas de guarda de 

crianças e sistemas de saúde 

adequadamente financiados, bem como 

uma participação igual das mulheres e 

dos homens no mercado de trabalho e um 

desenvolvimento de regimes de políticas 

fiscais justos e eficazes, que logrem 

eliminar as práticas de fraude e evasão 

fiscais. 

 

 



 

PE551.465v03-00 202/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-C) A fim de maximizar o impacto do 

FEIE no emprego, os Estados-Membros 

devem continuar a realizar reformas 

estruturais socialmente responsáveis e 

outras iniciativas, como os programas de 

formação e as políticas ativas do mercado 

de trabalho, as condições de apoio para a 

criação de empregos sustentáveis e de 

qualidade, e investir em políticas sociais 

com objetivos específicos, em 

conformidade com o pacote de 

investimento social de 2013. Além disso, 

os Estados-Membros devem empreender 

atividades adicionais, tais como os 

programas de formação por medida, de 

modo a fazer coincidir as competências 

dos trabalhadores com as necessidades 

dos setores que beneficiam de FEIE, os 

serviços às empresas «por medida», 

proporcionando-lhes assim as condições 

propícias às sua expansão e à criação de 

mais postos de trabalho, e o apoio às 

empresas em fase de arranque e aos 

trabalhadores por conta própria.  

 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

Estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 
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um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para assegurar que 

as necessidades de investimento da União 

são satisfeitas e que a liquidez disponível 

no mercado é utilizada de modo eficiente e 

canalizada para o financiamento de 

projetos de investimento viáveis. 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, mas que, infelizmente, tiveram 

um impacto insuficiente nos níveis de 

emprego e de pobreza em muitos Estados-

Membros. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São, pois, necessárias 

medidas adicionais e complementares para 

assegurar que as necessidades de 

investimento da União são satisfeitas e que 

a liquidez disponível no mercado é 

utilizada de modo eficiente e canalizada 

para o financiamento de projetos de 

investimento viáveis e sustentáveis, com 

forte incidência no seu potencial para 

gerar crescimento e a criação de emprego 

sustentável e de qualidade e no seu 

benefício para a sociedade em geral. 

 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 

global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados, que assenta em três 

pilares: mobilizar financiamento para o 

investimento, fazer o investimento chegar à 

economia real e melhorar o clima de 

investimento na União. 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 

global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados, que assenta em três 

pilares: mobilizar financiamento para o 

investimento, fazer o investimento chegar à 

economia real e melhorar o clima de 

investimento na União. Sem uma melhoria 

do clima de investimento, será difícil o 

FEIE alcançar o seu objetivo. Neste 

sentido, é necessário o compromisso 

genuíno de consolidar o mercado interno 

da União, com incidência no mercado 

único digital. O FEIE deve estar 

operacional o quanto antes para que os 

investimentos possam ser mobilizados em 
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2015. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, da 

simplificação da burocracia, do reforço do 

Mercado Único, da manutenção de uma 

flexibilidade suficiente nos mercados de 

trabalho, da garantia de que os custos 

laborais, incluindo salários, estão em 

conformidade com a produtividade, do 

incentivo a sistemas de proteção social 

que tornem o trabalho atrativo, da 

restruturação e capitalização dos bancos, 

da melhoria da eficiência dos sistemas de 

administração pública e fiscal e de uma 

maior previsibilidade regulamentar. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado e acelerado ao 

financiamento, com o objetivo de gerar 
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deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas sediadas na União de média 

capitalização ou seja, às empresas com um 

máximo de 3000 trabalhadores. Ao 

ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 

no domínio do investimento contribuir-se-á 

para reforçar a coesão económica, social e 

territorial da União. 

crescimento sustentável e empregos 

duráveis e de qualidade. Um melhor 

acesso ao financiamento deverá ser 

especialmente benéfico para as pequenas e 

médias empresas, que representam 99 % 

das empresas da União, onde empregam 

90 milhões de trabalhadores e mais de 80 

% dos novos empregos recentemente 

criados na União. Convém igualmente 

estender os benefícios desse acesso 

alargado ao financiamento às empresas de 

média capitalização, ou seja, às empresas 

com um máximo de 3000 trabalhadores, 

bem como às empresas sociais e às 

microempresas. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos sociais e 

económicos e um potencial de criação de 

emprego duradouro e de qualidade, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos a longo prazo da União, 

em particular no que diz respeito às metas 

de política de coesão e emprego, educação 

e redução da pobreza estabelecidas na 

estratégia Europa 2020. 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
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Texto da Comissão Alteração 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização em toda a União, 

necessitam de assistência para atrair 

financiamento do mercado, nomeadamente 

no que respeita aos investimentos que 

comportam um maior grau de risco. O 

FEIE deve ajudar estas empresas a superar 

a escassez de capital, permitindo ao BEI e 

ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 

efetuar injeções diretas e indiretas de 

capital, bem como prestar garantias para 

uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE. 

(12) Um grande número de 

microempresas, pequenas e médias 

empresas, bem como de empresas de média 

capitalização em toda a União, necessitam 

de assistência para atrair financiamento do 

mercado, nomeadamente no que respeita 

aos investimentos que comportam um 

maior grau de risco. O FEIE deve ajudar 

estas empresas a superar a escassez de 

capital, permitindo ao BEI e ao Fundo 

Europeu de Investimento («FEI») efetuar 

injeções diretas e indiretas de capital, bem 

como prestar garantias para uma 

titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE. É importante que o FEIE tenha em 

conta as condições específicas de 

investimento nos países com mercados 

financeiros menos desenvolvidos. 

 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. A 

ação do FEIE com vista à disponibilização 

de financiamento às pequenas e médias 

empresas e às pequenas empresas de média 

capitalização deve ser canalizada através 

do Fundo Europeu de Investimento 

(«FEI») para beneficiar da sua experiência 

nestas atividades. 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. A 

ação do FEIE com vista à disponibilização 

de financiamento às pequenas, médias e 

microempresas e às pequenas empresas de 

média capitalização deve ser canalizada 

através do Fundo Europeu de Investimento 

(«FEI») para beneficiar da sua experiência 

nestas atividades. 
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Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor social e económico. Deve em 

especial visar projetos que promovam a 

criação de emprego, o crescimento a longo 

prazo e a competitividade. O FEIE deve 

apoiar um vasto leque de produtos 

financeiros, incluindo capital próprio, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar 

às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor social e económico, que 

tenham um impacto direto na economia 

real. Deve em especial visar projetos que 

promovam a criação de empregos 

sustentáveis e de qualidade, o crescimento 

a longo prazo, sustentável e inclusivo e a 

competitividade, bem como a investigação 

e a inovação e o desenvolvimento de 

competências. O FEIE deve apoiar um 

vasto leque de produtos financeiros, 

incluindo capital próprio, dívida ou 

garantias, para melhor se adequar às 

necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Os efeitos do FEIE sobre o 

emprego devem ser sistematicamente 

monitorizados e reforçados, em particular 

com vista a alcançar ganhos prolongados 

para a sociedade, sob a forma de 

empregos sustentáveis e de qualidade, 

fazendo com que tanto investidores como 

trabalhadores beneficiem do FEIE. 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

(15) O FEIE deve complementar outros 

instrumentos financeiros da UE existentes 

e visar projetos que tenham maior 

dificuldade em atrair financiamento 

privado do que com um perfil de 

risco/rendimento mais elevado do que os 

atuais instrumentos da União e do BEI, a 

fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira e nas zonas europeias 

que sofrem de grandes bolsas de 

desemprego. Só deve ser utilizado caso não 

seja possível obter financiamento junto de 

outras fontes em condições razoáveis. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis e com um importante potencial 

para a criação de emprego. O nível de 

risco associado a esses investimentos será 

o adequado para atingir os objetivos do 

FEIE, nomeadamente no que diz respeito 

à criação de emprego, cumprindo sempre 
os requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento do FEIE. 

Justificação 

Os investimentos, além de serem viáveis, deverão ter um importante potencial para a criação 

de emprego. Classificar o nível de risco dos investimentos como adequado é muito vago, é 

mais adequado vincular o risco aos objetivos que o FEIE deve alcançar, sobretudo no que diz 

respeito à criação de emprego. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) Ao avaliar os projetos, o FEIE 

deve ter em devida conta as situações do 

mercado de trabalho de todos os Estados-

Membros e regiões da UE e incluir 

potenciais resultados alcançáveis e 

favoráveis ao emprego. 

 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-B) O Conselho de Direção do FEIE 

definirá a política de investimento dos 
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projetos elegíveis e o seu perfil de risco. 

Tendo em conta que a seleção dos 

projetos dependerá dessa política, será 

conveniente envolver o Parlamento 

Europeu na elaboração dos critérios. 

Justificação 

O Conselho de Direção desempenha uma tarefa fundamental no FEIE: definir a política de 

investimento e, por conseguinte, os critérios de seleção dos projetos. É imprescindível 

envolver o Parlamento Europeu na sua elaboração. 

 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-C) O FEIE deve centrar-se na criação 

de novos investimentos em áreas em que o 

interesse dos investidores é escasso e não 

em substituir o investimento que ocorreria 

noutras áreas (exclusão) ou centrar-se em 

investimentos muito rentáveis que 

ocorreriam de qualquer das formas (efeito 

de inércia). Deve promover-se o 

investimento social que gere retorno 

financeiro e promova repercussões sociais 

positivas, como, por exemplo, o 

investimento em capital humano ou o 

investimento com elevado impacto na 

criação de emprego ou na redução da 

pobreza. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-D) A fim de potenciar o efeito do 

FEIE no emprego, o método de seleção 

dos projetos de investimento deve ter em 
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conta os diferentes níveis de 

desenvolvimento dos mercados 

financeiros nacionais, bem como a 

respetiva estabilidade, que terão um 

impacto direto sobre a capacidade de 

utilização do FEIE nos Estados-

Membros. Tal garantirá a distribuição de 

recursos financeiros em toda a União, 

incluindo nos Estados-Membros mais 

afetados pela crise financeira. 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento e com 

experiência e conhecimentos 

comprovados num dos cinco grandes 

objetivos da estratégia Europa 2020. O 

Comité de Investimento deve incluir 

peritos com conhecimentos especializados 

relevantes que lhes permitam avaliar as 

incidências dos projetos sobre o emprego 

e no plano social. O Comité de 

Investimento deve agir de forma 

transparente. O Comité de Investimento 

deve responder perante um Conselho de 

Direção do FEIE, ao qual incumbe a 

supervisão do cumprimento dos seus 

objetivos. A fim de beneficiar efetivamente 

da experiência do FEI, o FEIE deve apoiar 

o financiamento do FEI, a fim de permitir 

ao FEI realizar projetos individuais no 
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domínio das pequenas e médias empresas e 

das pequenas empresas de média 

capitalização. 

 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Os peritos do Comité de 

Investimento devem ser aprovados pelo 

Parlamento Europeu, no intuito de 

melhorar a governação democrática e a 

responsabilização do Comité de 

Investimento. 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 

investimentos, a União deve conceder uma 

garantia de montante igual a 

16 000 000 000 EUR. Quando prestada 

com base numa carteira, a cobertura da 

garantia deve ser limitada, em função do 

tipo de instrumento - dívida, capital próprio 

ou garantia - sob a forma de uma 

percentagem do volume da carteira de 

autorizações por liquidar. Prevê-se que, 

quando a garantia for combinada com os 

5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 

BEI, esse apoio do FEIE gere 

60 800 000 000 EUR de investimento 

adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 

60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 

deverão gerar um total de 

315 000 000 000 EUR em investimentos na 

União, entre 2015 e 2017. As garantias 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 

investimentos, a União deve conceder uma 

garantia de montante igual a 

16 000 000 000 EUR. Quando prestada 

com base numa carteira, a cobertura da 

garantia deve ser limitada, em função do 

tipo de instrumento - dívida, capital próprio 

ou garantia - sob a forma de uma 

percentagem do volume da carteira de 

autorizações por liquidar. Prevê-se que, 

quando a garantia for combinada com os 

5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 

BEI, esse apoio do FEIE gere 

60 800 000 000 EUR de investimento 

adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 

60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 

deverão gerar um total de 315 000 000 000 

EUR em investimentos na União, entre 

2015 e 2017, o que destaca o caráter de 
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associadas a projetos que são concluídos 

sem qualquer acionamento de garantia 

ficam disponíveis para apoiar novas 

operações. 

emergência do Fundo e a necessidade de 

este ter um impacto imediato nos 

próximos três anos. As garantias 

associadas a projetos que são concluídos 

sem qualquer acionamento de garantia 

ficam disponíveis para apoiar novas 

operações. 

Justificação 

Das duas ideias abrangentes que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) 

pode ter, é imprescindível apoiar a ideia de que é um instrumento de emergência 

determinante a curto prazo para combater o problema do desemprego e não para promover 

uma mudança estrutural de modernização na Europa. 

 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais ou as 

agências públicas detidas ou controladas 

pelos Estados-Membros, entidades do setor 

privado e entidades do exterior da União, 

sujeito ao acordo dos contribuidores já 

existentes. As partes terceiras podem 

contribuir diretamente para o FEIE e 

participar na sua estrutura governativa. 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento e investimento 

nacionais ou as agências públicas detidas 

ou controladas pelos Estados-Membros, 

instituições regionais, entidades do setor 

privado e entidades do exterior da União, 

sujeito ao acordo dos contribuidores já 

existentes. As partes terceiras podem 

contribuir diretamente para o FEIE e 

participar na sua estrutura governativa, 

preservando sempre os interesses em geral 

da União no processo de decisão e na 

definição de políticas e estratégias. 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) A BEI deve disponibilizar meios e 

recursos para apoiar o desenvolvimento 

de plataformas de investimento geográfico 

e temático, reunindo coinvestidores, 

autoridades públicas, peritos, instituições 

de ensino, formação e investigação e 

outros intervenientes relevantes a nível da 

UE, nacional e regional, a fim de 

promover a inovação, o desenvolvimento 

de competências e a criação de empregos 

sustentáveis e de qualidade em domínios 

fundamentais onde seja necessário mais 

investimento. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-B) As contribuições financeiras dos 

Estados-Membros para o FEIE, incluindo 

a sua eventual participação em 

plataformas de investimento, não devem 

ser tomadas em consideração pela 

Comissão aquando da definição do 

ajustamento orçamental ao abrigo da 

vertente preventiva ou da vertente 

corretiva do Pacto. No caso de se registar 

um excesso do défice em relação ao valor 

de referência, a Comissão não deve lançar 

um PDE, caso esse défice se deva apenas 

à contribuição, seja reduzido e, de acordo 

com as estimativas, temporário. Do 

mesmo modo, nenhum procedimento deve 

ser lançado aquando da avaliação de um 

excesso da dívida em relação ao seu valor 

de referência, caso tal se deva 

exclusivamente às contribuições para o 

FEIE. 
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Justificação 

É necessário incentivar tantos Estados-Membros quanto possível a participarem no FEIE, a 

fim de maximizar os efeitos positivos sobre a economia europeia. A este respeito, as 

contribuições financeiras dos Estados-Membros, incluindo as contribuições para as 

plataformas de investimento, não deverão desencadear o procedimento relativo aos défices 

excessivos. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que são 

apoiados pela garantia da UE, desde que se 

encontrem satisfeitos todos critérios de 

elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 

desta abordagem deverá maximizar o 

potencial de atração dos investidores para 

os domínios de investimento visados pelo 

FEIE. 

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que são 

apoiados pela garantia da UE, desde que se 

encontrem satisfeitos todos critérios de 

elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 

desta abordagem deverá maximizar o 

potencial de atração dos investidores para 

os domínios de investimento visados pelo 

FEIE. O FEIE pode igualmente ser 

utilizado para o cofinanciamento de 

projetos elegíveis ao abrigo dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento. 

Justificação 

O FEIE deve ser considerado como um instrumento de investimento complementar dos 

fundos estruturais europeus já existentes. Por conseguinte, a fim de maximizar os efeitos de 

ambos os instrumentos, o cofinanciamento de projetos entre FEIE e os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento deve ser recíproco. Em especial, a utilização de instrumentos 

financeiros disponíveis ao abrigo do FEIE, tais como empréstimo, pode ajudar a avançar 

com um número significativo de projetos no âmbito da política estrutural que tenham sido 

bloqueados devido à falta de fundos públicos. 

 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 
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Texto da Comissão Alteração 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto, bem 

como de identificar os aspetos suscetíveis 

de melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

sustentabilidade. 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu 

impacto socioeconómico, dando especial 

atenção à criação de emprego, bem como 

de identificar os aspetos suscetíveis de 

melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

sustentabilidade. Deverão ser transmitidas 

a intervalos regulares e sob a forma de 

relatório ao Parlamento Europeu, para 

emissão de parecer. 

Justificação 

É imprescindível avaliar o impacto das atividades apoiadas pelo FEIE, especialmente no que 

diz respeito à criação de emprego. 

 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União. 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais, das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, de 

representantes das PME e de peritos em 

política social e de emprego. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 
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técnica aos investimentos no interior da 

União, cujo acesso será promovido através 

de uma abordagem multilingue e mais 

descentralizada, a fim de apoiar uma 

divulgação eficaz da informação.  

 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a contribuição 

a partir do orçamento da União, as 

dotações disponíveis do programa 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020), 

previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho2, e do Mecanismo Interligar a 

Europa, previsto no Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho3, devem ser reduzidas. Estes 

programas prosseguem objetivos que não 

são retomados no FEIE. Todavia, a 

redução de ambos os programas com vista 

ao financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar o 

efeito financeiro nas áreas da investigação, 

do desenvolvimento, da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações e das 

infraestruturas energéticas, relativamente à 

utilização dos recursos para a concessão de 

subvenções no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa tal como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafectar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a esses 

programas em benefício do FEIE. 

(29) Para financiar em parte a contribuição 

a partir do orçamento da União, as 

dotações disponíveis do programa 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020), 

previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho2, e do Mecanismo Interligar a 

Europa, previsto no Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho3, devem ser reduzidas. Estes 

programas prosseguem objetivos que não 

são retomados no FEIE. Todavia, a 

redução de ambos os programas com vista 

ao financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar o 

efeito financeiro nas áreas da investigação, 

do desenvolvimento, da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações e das 

infraestruturas energéticas, relativamente à 

utilização dos recursos para a concessão de 

subvenções no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa tal como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafectar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a esses 

programas em benefício do FEIE, sem 

contudo, pôr em causa os seus objetivos 
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iniciais. 

__________________ __________________ 

2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o Horizonte 

2020 - Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação (2014-2020) e que revoga a 

Decisão n.º 1982/2006/CE (JO L 347de 

20.12.2013, p. 104). 

2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o Horizonte 

2020 - Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação (2014-2020) e que revoga a 

Decisão n.º 1982/2006/CE (JO L 347de 

20.12.2013, p. 104). 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 

n.º 67/2010 (JO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 

n.º 67/2010 (JO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 

não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento. Esta «reserva 

de projetos» deve assegurar que são 

disponibilizadas ao público informações 

sobre projetos de investimento, de forma 

regular e estruturada, por forma a garantir 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 

não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento. Esta «reserva 

de projetos» deve assegurar que são 

disponibilizadas ao público informações 

sobre projetos de investimento, de forma 

regular e estruturada, por forma a garantir 
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que os investidores dispõem de 

informações fiáveis para fundamentar as 

suas decisões de investimento. 

que os investidores dispõem de 

informações fiáveis e transparentes para 

fundamentar as suas decisões de 

investimento. No âmbito desta reserva, 

deve ser garantida a proteção de segredos 

comerciais fundamentais. 

 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI deve 

informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE. 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI deve 

informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto socioeconómico real do FEIE, 

dando especial atenção à criação de 

emprego. Nesta perspetiva, o BEI deve 

apresentar ao Parlamento e ao Conselho 

um relatório anual para emissão de 

parecer. 

Justificação 

É especificado o conteúdo da informação regular que o BEI deverá apresentar ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. Como tem sido realçado, é fundamental avaliar se os 

investimentos financiados têm repercussões na criação de emprego. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE»). 

1. Com base num mandato conferido pelo 

Conselho Europeu e pelo Parlamento 

Europeu, a Comissão pode celebrar um 

acordo com o Banco Europeu de 

Investimento (BEI) com vista à instituição 

de um Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos («FEIE»). O acordo deve ser 
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comunicado ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho e deve ser tornado público. 

 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento por 

parte das empresas com menos de 3000 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

pequenas e médias empresas, facultando ao 

BEI capacidade de absorção de riscos 

(«Acordo FEIE»). 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos públicos e privados de 

qualidade na União e assegurar um acesso 

mais alargado ao financiamento por parte 

das empresas com menos de 

3000 trabalhadores, com especial enfoque 

nas pequenas e médias empresas, bem 

como nas microempresas e nas empresas 

sociais, facultando ao BEI capacidade de 

absorção de riscos («Acordo FEIE»). O 

objetivo global do FEIE deve consistir em 

apoiar os objetivos da estratégia Europa 

2020 e promover o crescimento 

sustentável, inclusivo e a longo prazo e a 

criação de emprego na União. 

 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros e 

pelas autoridades regionais e locais, bem 
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como as entidades do setor privado. 

 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 

uma Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento 

(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 

objetivo basear-se nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão a 

fim de prestar aconselhamento na 

identificação, preparação e 

desenvolvimento de projetos de 

investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. 

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 

uma Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento 

(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI deve ser 

transparente e independente. Terá por 

objetivo, basear-se nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão a 

fim de prestar aconselhamento na 

identificação, preparação e 

desenvolvimento de projetos de 

investimento e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. A PEAI, em cooperação 

com a Comissão, deve adotar uma 

estratégia de comunicação orientada para 

a divulgação pública das suas atividades.  

 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 
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os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

fomento e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

fomento, das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento e de peritos no domínio do 

emprego e dos assuntos sociais, 

recorrendo ainda a consultas regulares 

com as partes interessadas. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros que aderem ao 

Acordo FEIE poderão fornecer o seu 

contributo, nomeadamente, em numerário 

ou sob a forma de uma garantia aceitável 

pelo BEI. As outras partes terceiras apenas 

poderão fornecer a sua contribuição em 

numerário. 

3. Os Estados-Membros que aderem ao 

Acordo FEIE poderão fornecer o seu 

contributo, nomeadamente, em numerário 

ou sob a forma de uma garantia aceitável 

pelo BEI. As outras partes terceiras apenas 

poderão fornecer a sua contribuição em 

numerário. As contribuições financeiras 

dos Estados-Membros, incluindo as suas 

eventuais contribuições para as 

plataformas de investimento, não devem 

ser tomadas em consideração pela 

Comissão aquando da definição do 

ajustamento orçamental ao abrigo da 

vertente preventiva ou da vertente 

corretiva do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. No caso de se registar um 

excesso do défice em relação ao valor de 

referência, a Comissão não deve lançar 

um PDE, caso esse défice se deva apenas 

à contribuição, seja pequeno e, de acordo 

com as estimativas, temporário. Do 

mesmo modo, nenhum procedimento deve 

ser lançado aquando da avaliação de um 

excesso da dívida em relação ao seu valor 

de referência, caso tal se deva 

exclusivamente às contribuições para o 

FEIE. 

Justificação 

Temos de incentivar tantos Estados-Membros quanto possível a participar no FEIE, a fim de 
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maximizar os efeitos positivos sobre a economia europeia. A este respeito, as contribuições 

financeiras dos Estados-Membros, incluindo as contribuições para as plataformas de 

investimento, não deverão desencadear o procedimento relativo aos défices excessivos. 

 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Conselho de Direção elegerá, de entre os 

seus membros, um Presidente. 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Comité Diretor deve incluir entre os seus 

membros um ou mais representantes com 

experiência reconhecida nas políticas 

sociais e de emprego que sejam capazes de 

lidar com os graves problemas 

socioeconómicos na União. O Conselho 

de Direção elegerá, de entre os seus 

membros, um Presidente. O Comité 

Diretor age de forma transparente e 

independente. 

 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Conselho de Direção não tomará 

qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 

votarem contra. 

O Conselho de Direção não tomará 

qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 

votarem contra. Quando tal se verifique, 

esses votos contra deverão ser justificados 

perante os membros do Conselho de 
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Direção. O Parlamento Europeu será 

informado da existência de quaisquer 

litígios no relatório anual. 

 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 5 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação do 

apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 

artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica. 

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações (incluindo plataformas de 

investimento) em sintonia com as políticas 

de investimento do FEIE e pela aprovação 

do apoio da garantia da UE para essas 

operações (incluindo plataformas de 

investimento), em conformidade com o 

artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica. 

 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável. 

O Comité de Investimento será composto 

por oito peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

dispor de conhecimentos sobre os setores 

em causa e as suas especificidades e/ou 

sobre macroeconomia. Pelo menos um 

perito deve possuir conhecimentos 

especializados necessários para avaliar os 

efeitos dos projetos sobre o emprego e no 
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plano social. Todos os peritos serão  

nomeados pelo Conselho de Direção, por 

um mandato de três anos renovável com 

base nas suas competências na sequência 

de um procedimento transparente e 

independente. Todos os peritos devem 

declarar por escrito que não existe 

qualquer conflito de interesses 

relativamente à operação de investimento.  

 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A Diretiva (XXXX) do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

melhoria do equilíbrio entre homens e 

mulheres no cargo de administrador não-

executivo das empresas cotadas em bolsa 

e a outras medidas conexas 

(2012/0299/COD) aplicar-se-á a qualquer 

processo de nomeação, seleção ou 

recrutamento que envolva os organismos 

do FEIE. 

Justificação 

A Diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres é também extremamente 

relevante para o Conselho do FEIE, uma vez que uma distribuição equilibrada de géneros 

terá um impacto positivo na estrutura de investimento. 

 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

2. A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 
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do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União e apoiar um dos 

seguintes objetivos gerais: 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. Todas 

as operações em causa deverão ser 

coerentes com as políticas da União, 

contribuir para a consecução dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020 e 

apoiar um dos seguintes objetivos gerais: 

 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, investigação e desenvolvimento, 

tecnologia da informação e comunicação e 

inovação; 

(b) investimento em capital destinado a 

apoiar as políticas sociais, nomeadamente 

os serviços sociais, a educação desde a 

idade precoce, e a formação, a saúde e os 

cuidados médicos, a investigação e 

desenvolvimento, a tecnologia da 

informação e comunicação e inovação, a 

economia social e as empresas sociais; 

 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social; 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano, bem como no 

domínio social e nos serviços públicos; 
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Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (e-A) investimentos com retorno 

socioeconómico elevado que apoiam o 

crescimento sustentável e a longo prazo, a 

criação de emprego e a coesão económica, 

social e territorial; 

 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Para orientar a seleção dos projetos 

suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE, 

o Conselho de Direção deve incluir as 

suas preocupações relativamente ao 

impacto social e ao emprego na 

orientação estratégica, nas orientações 

sobre a afetação estratégica de ativos e 

nas políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo as políticas de 

investimento. 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 
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preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. O FEIE pode igualmente ser 

utilizado para o cofinanciamento de 

projetos elegíveis para os Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento. 

Justificação 

O FEIE deve ser considerado como um instrumento de investimento complementar dos 

fundos estruturais europeus já existentes. Por conseguinte, a fim de maximizar os efeitos de 

ambos os instrumentos, o cofinanciamento de projetos entre FEIE e os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento deve ser recíproco. Em especial, a utilização de instrumentos 

financeiros disponíveis ao abrigo do FEIE, tais como empréstimo, pode ajudar a avançar 

com um número significativo de projetos no âmbito da política estrutural que tenham sido 

bloqueados devido à falta de fundos públicos. 

 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros e das autoridades 

regionais e locais, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular, 

estruturada e transparente, informações 

sobre os investimentos atuais e futuros que 
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contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros e as autoridades 

regionais e locais elaborarão, atualizarão e 

divulgarão, de forma regular, transparente 

e estruturada, informações sobre os 

projetos de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 

do BEI e em base agregada. 

1. O BEI e o Comité de Investimento do 

FEIE, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentarão 

semestralmente à Comissão, ao Conselho e 

ao Parlamento Europeu um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 

do BEI e em base agregada. O relatório 

deve incluir igualmente uma avaliação 

qualitativa pormenorizada das operações 
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em causa, conforme definido no artigo 

5.º. 

 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) uma avaliação da contribuição para 

os objetivos da União, em particular no 

que se refere aos objetivos da Estratégia 

Europa 2020 no domínio do emprego, da 

educação e da redução da pobreza; 

 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea a-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-B) uma avaliação do número, da 

qualidade e da sustentabilidade dos postos 

de trabalho criados; 

 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI; 

(d)  uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI e dos resultados alcançados; 
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Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão deve incluir, no relatório 

conjunto sobre o emprego que 

acompanha a comunicação da Comissão 

sobre a análise anual do crescimento, 

uma avaliação pormenorizada do impacto 

direto dos investimentos financiados pelo 

FEIE na criação de emprego, bem como 

uma análise dos efeitos colaterais de tais 

investimentos no emprego na Europa. 

 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) o BEI publicará um relatório global 

sobre o funcionamento do FEIE; 

(a) o BEI publicará um relatório global 

sobre o funcionamento do FEIE e os seus 

resultados em termos de crescimento e 

emprego; 

 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, acompanhado, se for caso 

disso, das propostas pertinentes. 

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório de avaliação global de qualidade, 

com vista a avaliar o efeito 

socioeconómico real deste plano 

estratégico especial sobre a aplicação do 
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presente regulamento, acompanhado, se for 

caso disso, das propostas pertinentes. 

Justificação 

O FEIE deverá ser avaliado no seu conjunto após três anos, a fim de ajuizar do cumprimento 

dos seus objetivos como instrumento de emergência a curto prazo. 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto da garantia da 

UE, tiver motivos para suspeitar de um 

potencial caso de fraude, corrupção, 

branqueamento de capitais ou outras 

atividades ilegais suscetíveis de lesar os 

interesses financeiros da União. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 
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sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relatora de parecer: Miriam Dalli 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta da Comissão sobre o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) 

reconhece, na sua exposição de motivos, que, em consequência da crise económica e 

financeira, o nível de investimento na UE registou uma quebra de cerca de 15 % 

relativamente ao ponto culminante que havia atingido em 2007. Por conseguinte, a 

recuperação económica, a criação de emprego, o crescimento de longo prazo e a 

competitividade estão a ser entravados. A proposta realça ainda que este défice de 

investimento põe em risco a consecução das metas estabelecidas na Estratégia Europa 2020. 

A relatora recorda que a Estratégia Europa 2020 é a estratégia de crescimento da UE para esta 

década e, portanto, o meio através do qual a UE se transformará numa economia inteligente, 

sustentável e inclusiva. Estas três prioridades, que se reforçam mutuamente, deverão ajudar a 

UE e os Estados-Membros a atingir níveis elevados de emprego, produtividade e coesão 

social. Concretamente, na Estratégia UE 2020, a UE estabeleceu cinco objetivos ambiciosos – 

o emprego, a inovação, a educação, a inclusão social e o clima e energia – que devem ser 

alcançados até 2020. É, pois, essencial que também no âmbito do FEIE estes objetivos sejam 

perseguidos de forma adequada e satisfatória. 

Atualmente, o investimento constitui o instrumento mais poderoso com vista a ajudar a 

Europa a remodelar e modernizar de forma significativa a sua economia, garantindo 

simultaneamente a coesão social e territorial em toda a UE. Não importa apenas a quantidade 

de investimentos, mas também a forma como o dinheiro é investido e onde é investido. 
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Infelizmente, foi colocada demasiada ênfase na austeridade, e muito pouca em medidas 

destinadas a estimular o crescimento. Os investimentos, tanto privados como públicos, foram 

as principais vítimas destes erros de cálculo, tendo os níveis registados sido demasiado baixos 

para suportar uma recuperação e demasiado fracos para que o crescimento do futuro possa 

assentar nos mesmos. Por conseguinte, as políticas europeias e nacionais devem mudar a 

trajetória, atualmente sombria, da economia, colocando-a numa trajetória de crescimento mais 

elevada, que permita enfrentar os desafios económicos, sociais e ambientais da Europa com a 

mesma força e determinação. 

A relatora considera que a proposta do FEIE dá a possibilidade de realizar as tão necessárias 

reformas estruturais suscetíveis de nos ajudar a transformar a nossa economia numa economia 

mais sustentável e eficiente em termos de utilização dos recursos.  Tal poderá constituir a 

nossa oportunidade para apoiar firmemente a inovação e a investigação e desenvolvimento, 

tanto no domínio do ambiente como no domínio da saúde, através de uma maior orientação 

dos fundos para o financiamento do desenvolvimento de tecnologias, nomeadamente das 

tecnologias que se encontram em fase de demonstração.  

A visão da relatora vai no sentido de estabelecer:  

1. Uma União das Infraestruturas, que assente num compromisso político que dê 

prioridade aos investimentos em tecnologias de energias renováveis e 

hipocarbonónicas, abranja um programa de investimentos maciço para modernizar e 

melhorar a nossa capacidade de produção de eletricidade e as redes de energia, 

estabeleça uma nova meta vinculativa para as interconexões entre os 

Estados-Membros e crie uma super-rede europeia, novas soluções de armazenamento 

e plataformas de gás para assegurar o nosso abastecimento energético.  

2. Uma União da Energia que estabeleça como prioridade máxima um crescimento 

sustentável, eficiente em termos de recursos e resistente às alterações climáticas, que 

promova a competitividade das indústrias e das economias europeias;  e que assente 

ainda nos benefícios socioeconómicos e ambientais a longo prazo resultantes da 

redução das emissões de gases com efeito de estufa, da proteção ambiental e da gestão 

dos resíduos.  

3. Uma abordagem revolucionária em relação à mobilidade, que permita reduzir a pegada 

ambiental dos nossos sistemas de transporte, aumentar a ecoinovação no setor da 

mobilidade, reduzir as emissões dos veículos automóveis, promover o consumo de 

combustíveis renováveis, investir nos transportes públicos limpos, na mobilidade 

elétrica e em alternativas sustentáveis para os veículos pesados de carga e o transporte 

marítimo.  

4. O objetivo primordial é alcançar tudo isto, assegurando, ao mesmo tempo, que o 

programa de investimento inclua uma forte componente social, ao incorporar os dois 

elementos essenciais que são a criação de postos de trabalho e o crescimento 
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sustentável na transição para o novo modelo energético.  

Neste contexto, a relatora considera que o FEIE pode abrir a possibilidade não só de relançar 

o crescimento e a criação de empregos de qualidade, mas também de resolver, 

simultaneamente, os desafios do século XXI, como a concorrência à escala global e a 

sustentabilidade, a luta contra as alterações climáticas e a consecução de uma transição 

energética que «descarbonize» a nossa economia. Tal deverá ser realizado em conformidade 

com a Estratégia Europa 2020 e o Pacote Energia e Clima 2030 da UE. Precisamos, pois, de 

concentrar a nossa estratégia de investimento em torno da visão da Europa que estamos a 

tentar construir. 

A relatora está convicta de que a transição para uma economia sustentável, eficiente em 

termos de recursos e descarbonizada constitui a primeira prioridade e o objetivo político 

primordial para o desenvolvimento futuro da Europa. Trata-se de um enorme desafio, mas 

também da única via a seguir. É necessário um investimento ambicioso para os próximos 

anos, se quisermos que a transformação da nossa economia seja bem-sucedida. Contudo, 

investir «seja em que for» não colocará a Europa no bom caminho. Temos de canalizar as 

oportunidades de investimento oferecidas pelo FEIE para estes domínios prioritários e 

fundamentais da UE.  

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 

Orçamentos e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à 

matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Proposta de Proposta de 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO 

que institui o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos e que altera os 

Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 

n.º 1316/2013 

que institui o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos 

 



 

RR\1058953PT.doc 237/384 PE551.465v03-00 

 PT 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento. Conjugados com 

um ímpeto renovado ao financiamento do 

investimento, estes pré-requisitos podem 

contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 

que os projetos de investimento contribuem 

para apoiar o emprego e a procura e 

induzem um reforço sustentado do 

potencial de crescimento. 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para 

melhorar a competitividade europeia e 
estimular o investimento. A Europa deve 

centrar a sua ação na redução da 

burocracia e dos encargos administrativos 

impostos às empresas, bem como na 

abertura do mercado interno ao 

investimento, assegurando igualmente 

que os mercados financeiros possam 

fornecer a liquidez necessária para 

financiar o investimento privado. 
Conjugados com um ímpeto renovado ao 

financiamento do investimento, estes pré-

requisitos podem contribuir para criar um 

ciclo virtuoso, em que os projetos de 

investimento contribuem para apoiar o 

emprego e a procura e induzem um reforço 

sustentado do potencial de crescimento. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) O FEIE deve constituir um 

complemento de uma estratégia global 

para melhorar a competitividade europeia 

e atrair o investimento. As reformas 

estruturais, a responsabilidade 

orçamental e a simplificação da legislação 

constituem pré-requisitos para tornar o 

ambiente para o investimento privado na 

Europa mais atrativo. 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para assegurar que 

as necessidades de investimento da União 

são satisfeitas e que a liquidez disponível 

no mercado é utilizada de modo eficiente e 

canalizada para o financiamento de 

projetos de investimento viáveis. 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União não desenvolveu esforços 

suficientes para promover o crescimento, 

apesar das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, 

ecologicamente sustentável e inclusivo do 

ponto de vista social. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou o seu papel 

como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para assegurar que 

as necessidades de investimento da União 

são satisfeitas e que a liquidez disponível 

no mercado é utilizada de modo eficiente e 

canalizada para o financiamento de 

projetos de investimento viáveis e 

sustentáveis em termos ambientais. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) A eficácia da retoma do 

investimento deve igualmente ser julgada 

à luz da sua capacidade de atrair 

investidores privados para o 

financiamento da economia a longo 

prazo, dado que, atualmente, uma boa 

parte da poupança privada europeia 

(cerca de 16 biliões de EUR) está 

essencialmente investida a curto prazo e 

amiúde fora da União. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União, facilitando um 

acesso mais alargado ao financiamento, 

com o objetivo de estimular um 

crescimento económico sustentável. Deve 

ser dada prioridade a um melhor acesso ao 

financiamento em benefício das pequenas 

e médias empresas, bem como das 

cooperativas. Convém igualmente estender 

os benefícios desse acesso alargado ao 

financiamento às empresas de média 

capitalização, ou seja, às empresas com um 

máximo de 3000 trabalhadores. Ao 

ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 

no domínio do investimento através do 

FEIE, contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União, bem como a eficiência energética e 

dos recursos, graças à transição para uma 

economia sustentável, digital e circular. 

Justificação 

Estes investimentos ambiciosos da UE devem destinar-se à execução das reformas estruturais 

indispensáveis com vista a transformar a nossa economia numa economia mais sustentável, 

reforçar a capacidade industrial da Europa, as suas PME e as suas microempresas.  

 

Alteração   7 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos sociais, 
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contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

ambientais e económicos, com elevado 

potencial para criar empregos de 

qualidade sustentáveis e alcançar os 

objetivos políticos da União, 

nomeadamente as metas da União no 

domínio da energia, do clima e da 

eficiência, tal como estabelecidas na 

Estratégia Europa 2020 e no quadro de 

ação relativo ao clima e à energia para 

2030, bem como os seus objetivos de 

desenvolvimento sustentável e a União da 

Inovação, com especial destaque para a 

investigação e inovação no domínio da 

saúde e para o desenvolvimento de novos 

medicamentos. O FEIE deverá contribuir 

para a transformação numa economia 

verde, sustentável e eficiente em termos de 

recursos. 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização em toda a União, 

necessitam de assistência para atrair 

financiamento do mercado, nomeadamente 

no que respeita aos investimentos que 

comportam um maior grau de risco. O 

FEIE deve ajudar estas empresas a superar 

a escassez de capital, permitindo ao BEI e 

ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 

efetuar injeções diretas e indiretas de 

capital, bem como prestar garantias para 

uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE. 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização em toda a União, 

necessitam de assistência para atrair 

financiamento do mercado, nomeadamente 

no que respeita aos investimentos que 

comportam um maior grau de risco. Tal 

aplica-se em especial às empresas nas 

zonas rurais, onde é particularmente 

necessário gerar crescimento económico e 

conservar os postos de trabalho. O FEIE 

deve ajudar estas empresas a superar a 

escassez de capital, permitindo ao BEI e ao 

Fundo Europeu de Investimento («FEI») 

efetuar injeções diretas e indiretas de 

capital, bem como prestar garantias para 

uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE. 
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Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. A 

ação do FEIE com vista à disponibilização 

de financiamento às pequenas e médias 

empresas e às pequenas empresas de média 

capitalização deve ser canalizada através 

do Fundo Europeu de Investimento 

(«FEI») para beneficiar da sua experiência 

nestas atividades. 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. A 

ação do FEIE com vista à disponibilização 

de financiamento às pequenas e médias 

empresas, em particular nas zonas rurais, 

e às pequenas empresas de média 

capitalização deve ser canalizada através 

do Fundo Europeu de Investimento 

(«FEI») para beneficiar da sua experiência 

nestas atividades. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor social e económico. Deve 

em especial visar projetos que promovam a 

criação de emprego, o crescimento a longo 

prazo e a competitividade. O FEIE deve 

apoiar um vasto leque de produtos 

financeiros, incluindo capital próprio, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar 

às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

(14) O FEIE deve visar projetos que 

proporcionem elevados benefícios sociais, 

sustentáveis, ambientais e económicos. 

Deve em especial visar projetos 

sustentáveis em termos ambientais e 

sociais, que promovam a criação de 

emprego de qualidade, o crescimento a 

longo prazo e a sustentabilidade, a 

eficiência energética e dos recursos, a 

inovação e as novas tecnologias no setor 

da saúde, a economia verde e a 

competitividade. O FEIE deve apoiar um 

vasto leque de produtos financeiros, 

incluindo capital próprio, dívida ou 

garantias, para melhor se adequar às 

necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 
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eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica.  

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Ao selecionar os projetos elegíveis 

para apoio ao abrigo do FEIE, deve ser 

dada especial atenção à eficiência 

energética, para assegurar que os projetos 

de eficiência energética estejam em 

concorrência com os projetos que visam o 

aumento do aprovisionamento de energia 

ou o desenvolvimento de novas 

infraestruturas em igualdade de 

condições; em particular, os projetos de 

eficiência energética e de resposta do lado 

da procura devem concorrer em condições 

equitativas com os projetos de 

aprovisionamento energético em termos 

de análise custo-benefício. 

Justificação 

A Comunicação da Comissão, de 25 de fevereiro de 2015, intitulada «Uma estratégia-quadro 

para uma União da Energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações 

climáticas virada para o futuro» sublinha que «é necessário repensar fundamentalmente a 

eficiência energética e considerá-la uma fonte de energia de direito próprio, que representa o 

valor da energia poupada. Como parte da revisão da conceção do mercado, a Comissão 

assegurará que a eficiência energética e a resposta do lado da procura possam concorrer 

com a capacidade de produção em condições de igualdade.» 
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Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

(15) O FEIE deve visar projetos seguros do 

ponto de vista ambiental e socialmente 

aceitáveis com um perfil de 

risco/rendimento mais elevado do que os 

atuais instrumentos da União e do BEI, a 

fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

devendo simultaneamente desempenhar 

um papel especial de potenciador de 

investimentos, nomeadamente nos países 

mais afetados pela crise financeira e 

noutras regiões desfavorecidas da Europa 

de natureza rural. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

 

Alteração   13 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam viáveis em termos 

económicos, sociais, ambientais e técnicos 

e suficientemente desenvolvidos, o que 

pode implicar um grau de risco adequado, 

sem deixar de satisfazer os requisitos 

específicos aplicáveis ao financiamento por 

ele apoiado, ou seja, a criação de emprego 

de qualidade, o fomento da transição para 

uma economia hipocarbónica e circular, 

bem como a promoção da coesão social e 

territorial da União. 
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Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) O FEIE deverá igualmente visar 

projetos de investimentos inovadores e 

estruturantes para o futuro da União 

Europeia e dos seus cidadãos, em diversos 

domínios promissores e subaproveitados e 

que contribuem para o desenvolvimento 

sustentável, tais como as novas fontes de 

energia, a proteção e preservação da 

biodiversidade, a economia verde e a 

economia azul. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento públicos e 

privados na economia verde e circular, e 

zelar pela viabilidade ambiental dos 

projetos. O Comité de Investimento deve 

responder perante um Conselho de Direção 

do FEIE, ao qual incumbe a supervisão do 

cumprimento dos seus objetivos e das 

políticas da União Europeia. O Conselho 

de Direção do FEIE deve responder 

perante o Parlamento Europeu. A fim de 

beneficiar efetivamente da experiência do 

FEI, o FEIE deve apoiar o financiamento 

do FEI, a fim de permitir ao FEI realizar 
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projetos individuais no domínio das 

pequenas e médias empresas e das 

pequenas empresas de média capitalização 

com um elevado valor acrescentado do 

ponto de vista ambiental e social. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais ou as 

agências públicas detidas ou controladas 

pelos Estados-Membros, entidades do setor 

privado e entidades do exterior da União, 

sujeito ao acordo dos contribuidores já 

existentes. As partes terceiras podem 

contribuir diretamente para o FEIE e 

participar na sua estrutura governativa. 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais ou as 

agências públicas detidas ou controladas 

pelos Estados-Membros, entidades do setor 

privado e entidades do exterior da União, 

sujeito ao acordo dos contribuidores já 

existentes. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) As modalidades de execução do 

FEIE e o compromisso formal dos 

Estados-Membros desempenharão um 

papel importante no seu êxito. Será 

igualmente necessário garantir a seleção 

dos melhores projetos com base em 

critérios objetivos, independentemente do 

país de origem. 
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) As operações de financiamento e 

investimento do BEI apoiadas pelo FEIE 

devem ser geridas de acordo com as regras 

e procedimentos próprios do BEI, 

incluindo as medidas de controlo 

adequadas e as medidas destinadas a evitar 

a evasão fiscal, bem como com as regras e 

procedimentos relevantes respeitantes ao 

Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(OLAF) e ao Tribunal de Contas, incluindo 

o acordo tripartido entre a Comissão 

Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e 

o Banco Europeu de Investimento. 

(24) As operações de financiamento e 

investimento do BEI apoiadas pelo FEIE 

devem ser geridas de acordo com as regras 

e procedimentos próprios do BEI, e, no 

que diz respeito às suas políticas 

horizontais e setoriais, incluindo as 

medidas de controlo adequadas e as 

medidas destinadas a evitar a evasão fiscal, 

bem como com as regras e procedimentos 

relevantes respeitantes ao Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e ao 

Tribunal de Contas, incluindo o acordo 

tripartido entre a Comissão Europeia, o 

Tribunal de Contas Europeu e o Banco 

Europeu de Investimento. 

Justificação 

Este aditamento é necessário para clarificar que, no âmbito do FEIE, devem ser respeitadas 

as políticas do BEI, nomeadamente a política relativa aos transportes, à energia ou ao clima, 

dado que o BEI se compromete a aplicar o seu procedimento normal de avaliação de projetos 

a todos os projetos que venham a ser processados pelo FEIE. 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto, bem 

como de identificar os aspetos suscetíveis 

de melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

sustentabilidade. 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto 

socioeconómico e ambiental dos projetos, 

bem como de identificar os aspetos 

suscetíveis de melhorar as futuras 

atividades. Estas avaliações deverão 

contribuir para a responsabilização e a 

análise da sustentabilidade ambiental, 
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social e económica. A avaliação de 

impacto deve igualmente ter em conta a 

eficiência na utilização dos recursos em 

cada projeto. 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União. 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União, especialmente adequado para 

atender às necessidades das PME. 

 

Alteração   21 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a 

contribuição a partir do orçamento da 

União, as dotações disponíveis do 

programa Horizonte 2020 - Programa-

Quadro de Investigação e Inovação 

(2014-2020), previsto pelo Regulamento 

(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho2, e do Mecanismo 

Interligar a Europa, previsto no 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

(29) A contribuição a partir do orçamento 

da União para o orçamento do fundo de 

garantia da UE será progressivamente 

autorizada pelo Parlamento Europeu e 

pelo Conselho no âmbito dos processos 

orçamentais anuais até 2020. Para o 

efeito, a autoridade orçamental deverá 

utilizar, se for adequado, todos os 

mecanismos de flexibilidade disponíveis e 

as disposições pertinentes ao abrigo do 



 

PE551.465v03-00 248/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

Parlamento Europeu e do Conselho3, 

devem ser reduzidas. Estes programas 

prosseguem objetivos que não são 

retomados no FEIE. Todavia, a redução 

de ambos os programas com vista ao 

financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar 

o efeito financeiro nas áreas da 

investigação, do desenvolvimento, da 

inovação, dos transportes, das 

telecomunicações e das infraestruturas 

energéticas, relativamente à utilização dos 

recursos para a concessão de subvenções 

no âmbito dos programas Horizonte 2020 

e Mecanismo Interligar a Europa tal 

como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a 

esses programas em benefício do FEIE. 

Regulamento QFP 2014-2020. 

__________________  

2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020) e 

que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 

(JO L 347 de 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 

(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 

20.12.2013, p. 129). 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 
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Texto da Comissão Alteração 

(32) Os Estados-Membros encetaram já 

igualmente, a nível nacional, trabalhos com 

vista a constituir e promover reservas de 

projetos de importância nacional. A 

informação preparada pela Comissão e 

pelo BEI deve fornecer ligações para as 

correspondentes reservas de projetos 

nacionais. 

(32) Os Estados-Membros encetaram já 

igualmente, a nível nacional, trabalhos com 

vista a constituir e promover reservas de 

projetos inovadores em termos ambientais 

de importância nacional. A informação 

preparada pela Comissão e pelo BEI deve 

fornecer ligações para as correspondentes 

reservas de projetos nacionais. 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 33 

 

Texto da Comissão Alteração 

(33) Embora os projetos identificados no 

âmbito da reserva de projetos possam ser 

utilizados pelo BEI para identificar e 

selecionar os projetos a apoiar pelo FEIE, a 

reserva de projetos deve ter um alcance 

mais vasto na identificação de projetos em 

toda a União. O que significa que se 

possam incluir projetos suscetíveis de 

serem integralmente financiados pelo setor 

privado ou com a assistência de outros 

instrumentos previstos a nível europeu ou 

nacional. O FEIE deve estar apto a apoiar o 

financiamento e o investimento nos 

projetos identificados na reserva de 

projetos, mas não deve haver qualquer 

automatismo entre a inclusão nessa lista e o 

acesso ao apoio do FEIE, devendo o FEIE 

dispor do poder discricionário para 

selecionar e apoiar projetos que não estão 

incluídos na mesma. 

(33) Embora os projetos identificados no 

âmbito da reserva de projetos possam ser 

utilizados pelo BEI para identificar e 

selecionar os projetos sustentáveis em 

termos ambientais a apoiar pelo FEIE, a 

reserva de projetos deve ter um alcance 

mais vasto na identificação de projetos 

sustentáveis em termos ambientais em 

toda a União. O que significa que se 

possam incluir projetos suscetíveis de 

serem integralmente financiados pelo setor 

privado ou com a assistência de outros 

instrumentos previstos a nível europeu ou 

nacional. O FEIE deve estar apto a apoiar o 

financiamento e o investimento nos 

projetos sustentáveis em termos ambientais 

identificados na reserva de projetos, mas 

não deve haver qualquer automatismo entre 

a inclusão nessa lista e o acesso ao apoio 

do FEIE, devendo o FEIE dispor do poder 

discricionário para selecionar e apoiar 

projetos que não estão incluídos na mesma. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 33-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (33-A) Na seleção dos projetos a apoiar 

por meio do FEIE deve ser dada 

prioridade aos projetos com soluções 

eficientes em termos de recursos. Não 

devem ser financiados projetos com 

elevada intensidade de carbono ou de 

recursos. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 33-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (33-B) Tendo em consideração os cálculos 

da Comissão relativos à necessidade de 

investimentos num total de 142 mil 

milhões de EUR em transmissão, rede 

offshore e rede inteligente, devem ser 

especialmente apoiados os projetos que 

contribuam para a satisfação desta 

necessidade. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-A) Uma vez que o FEIE irá ser 

constituído por reafetações significativas 

a partir do orçamento da UE, o 

Parlamento deve ter o direito de convocar 

o Comissário da UE responsável pelo 

orçamento, a fim de poder fiscalizar a 

utilização do orçamento da UE, 

especialmente no que diz respeito aos 

resultados em termos de desempenho e 

despesas. 
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Justificação 

O Comissário responsável pelo orçamento e o Tribunal de Contas apelaram para uma 

mudança de mentalidade no modo como as instituições da UE lidam com o orçamento da UE 

- especialmente a necessidade de uma maior ênfase na responsabilização e concentração nos 

resultados em matéria de desempenho e de despesa. É, por conseguinte, importante que o 

Parlamento fiscalize estes elementos e responsabilize o Comissário. O direito de fiscalização 

deve limitar-se ao Comissário, com vista a salvaguardar a independência da estrutura 

governativa do FEIE. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE»). 

A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE») 

sustentáveis em termos ambientais. 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento por 

parte das empresas com menos de 3000 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

pequenas e médias empresas, facultando ao 

BEI capacidade de absorção de riscos 

(«Acordo FEIE»). 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos seguros do ponto de vista 

ambiental e socialmente aceitáveis na 

União e assegurar um acesso mais alargado 

ao financiamento por parte das empresas 

com menos de 3000 trabalhadores, com 

especial enfoque nas pequenas e médias 

empresas, facultando ao BEI capacidade de 

absorção de riscos («Acordo FEIE»). Os 

investimentos apoiados pelo FEIE terão 

como destino prioritário as fontes de 

crescimento novas e inovadoras e 

permitirão a transição da economia 

europeia para uma verdadeira economia 

sustentável. 
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Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. Os 

Estados-Membros e outros terceiros não 

podem integrar a estrutura governativa do 

FEIE. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 Definições 

 Exclusivamente para efeitos do presente 

regulamento, entende-se por: 

 (a) «bancos ou instituições de fomento 

nacionais», entidades jurídicas que 

exerçam atividades financeiras a título 

profissional e às quais um 

Estado-Membro confira um mandato, a 

nível central, regional ou local, para o 

exercício de atividades públicas de 

desenvolvimento ou de fomento; 

 (b) «pequenas e médias empresas» ou 

«PME», as micro, pequenas e médias 

empresas na aceção da 

Recomendação 2003/361/CE; 
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  (c) «empresas de média capitalização», 

entidades jurídicas com menos de 

3 000 trabalhadores que não sejam PME. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção 

clara entre as operações efetuadas com o 

apoio do FEIE e as demais operações do 

BEI. 

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção 

clara entre as operações efetuadas com o 

apoio do FEIE e as demais operações do 

BEI. A adicionalidade deve ser 

assegurada pelo Conselho de Direção com 

base no perfil de risco do FEIE e no 

cumprimento dos objetivos políticos 

definidos no artigo 5.º, n.º 2. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Acordo FEIE preverá critérios 

específicos e mensuráveis aplicáveis à 

avaliação da contribuição dos projetos na 

perspetiva da concretização dos objetivos 

políticos gerais estabelecidos no artigo 5.º, 

n.º 2. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 

uma Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento 

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 

uma Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento 
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(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI tem por 

objetivo, baseando-se nos atuais serviços 

de aconselhamento do BEI e da Comissão, 

prestar aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE.  

(«PEAI») no seio do BEI, sem contudo 

criar uma burocracia ou outros sistemas 

suplementares. A PEAI terá por objetivo 

basear-se nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão a 

fim de prestar aconselhamento na 

identificação, preparação e 

desenvolvimento de projetos de 

investimento, dando prioridade aos 

projetos sustentáveis e hipocarbónicos no 

domínio da energia, dos transportes e da 

eficiência na utilização dos recursos, e 

atuar como plataforma única de 

aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. A PEAI deve ser 

estruturada por forma a desempenhar um 

papel de potenciadora da satisfação das 

necessidades processuais das PME. 

Justificação 

A PEAI deve colocar uma tónica especial nos projetos que estejam em conformidade com os 

objetivos da UE em matéria de energia, clima e sustentabilidade. A este respeito, a energia e 

a eficiência na utilização dos recursos apresentam o maior potencial para que a UE alcance 

múltiplos benefícios: o maior potencial para reduzir os custos (ao reforçar a competitividade 

de setores específicos), um elevado potencial de criação de emprego, uma excelente relação 

custo-eficácia, o reforço da segurança energética e de recursos que melhora a resiliência da 

UE e o apoio às PME.  

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais e 
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fomento e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. 

regionais de fomento e das autoridades de 

gestão dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento, criando parcerias 

adequadas ao nível dos Estados-Membros. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros que aderem ao 

Acordo FEIE poderão fornecer o seu 

contributo, nomeadamente, em numerário 

ou sob a forma de uma garantia aceitável 

pelo BEI. As outras partes terceiras apenas 

poderão fornecer a sua contribuição em 

numerário. 

3. Os Estados-Membros que aderem ao 

Acordo FEIE poderão fornecer o seu 

contributo, nomeadamente, em numerário 

ou sob a forma de uma garantia aceitável 

pelo BEI. As outras partes terceiras apenas 

poderão fornecer a sua contribuição em 

numerário. Os contributos dos 

Estados-Membros deverão estar sujeitos a 

todas as regras aplicáveis ao abrigo do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento. 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Conselho de Direção elegerá, de entre os 

seus membros, um Presidente. 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo o perfil de risco do 

FEIE e a política de investimento dos 

projetos suscetíveis de serem apoiados pelo 

FEIE, a fim de assegurar a adicionalidade 

do FEIE comparada com as operações 

normais do BEI e a conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2, e 

os objetivos do TUE relativamente à 

coesão social, económica e territorial. O 

Conselho de Direção agirá de forma 

totalmente transparente e elegerá, de entre 
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os seus membros, um Presidente. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Enquanto os únicos contribuidores do 

FEIE forem a União e o BEI, o número 

de membros e votos no seio do Conselho 

de Direção será atribuído em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. 

O número de membros do Conselho de 

Direção será repartido entre a Comissão e 

o BEI. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI, por um mandato de 

três anos renovável. 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI, por um mandato de 

três anos renovável e não superior a seis 

anos no total. O Diretor Executivo e o 

Diretor Executivo Adjunto serão 

nomeados segundo um processo de 

seleção aberto e transparente. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 
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investimento do FEIE e pela aprovação do 

apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 

artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica.  

investimento do FEIE e pela aprovação do 

apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 

artigo 5.º, de uma forma plenamente 

transparente e responsável, 
independentemente da sua localização 

geográfica. O Comité de Investimento 

zelará igualmente pela viabilidade 

ambiental dos projetos. 

Justificação 

Há que garantir a total transparência e responsabilização no que se refere ao 

desenvolvimento das políticas e diretrizes de investimento, bem como à seleção dos projetos, 

a fim de melhorar a qualidade dos projetos e assegurar a respetiva apropriação e boa 

execução. Todas as informações e avaliações pertinentes relativas a cada projeto devem ser 

divulgadas ao público.  

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável. 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

conhecimentos e competências nos 

domínios abrangidos pelos objetivos 

gerais enunciados no artigo 5.º, n.º 2. Os 

peritos serão nomeados, segundo um 

processo de seleção aberto e transparente, 
pelo Conselho de Direção, por um mandato 

de três anos renovável uma única vez. É 

necessário garantir que a seleção de 

projetos assenta nos princípios do BEI e 

se pauta por um conjunto de critérios de 

sustentabilidade, tal como definidos no 

artigo 5.º.  
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Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As operações de financiamento e 

investimento do BEI apoiadas pelo FEIE 

devem ser geridas de acordo com as 

regras e procedimentos próprios do BEI, 

tendo simultaneamente em conta as suas 

políticas horizontais e setoriais. 

Justificação 

Este aditamento é necessário para clarificar que, no contexto do BEI, devem ser respeitadas 

todas as políticas do BEI, nomeadamente no domínio dos transportes, da energia ou do 

clima. Tal só é lógico, atendendo a que o BEI se compromete a aplicar o seu procedimento 

normal de avaliação de projetos a todos os projetos que venham a ser processados pelo 

FEIE. 

 

Alteração   42 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União e apoiar um dos 

seguintes objetivos gerais: 

2. A garantia da UE será concedida para 

operações de financiamento e investimento 

do BEI que promovem a transição para 

uma economia inteligente e sustentável, 

circular e hipocarbónica, aprovadas pelo 

Comité de Investimento a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 5, ou para o financiamento do 

FEI com vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI nos 

termos do artigo 7.º, n.º 2. As operações 

em causa deverão ser viáveis em termos 

económicos, ambientais e sociais e 
coerentes com as políticas da União, estar 

em consonância com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável do Tratado 

de Lisboa, as metas climáticas e 

energéticas da União e a estratégia de 
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crescimento Europa 2020, devendo apoiar 

um dos seguintes objetivos gerais: 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais; 

energia, em especial as interconexões 

energéticas; e infraestruturas digitais;  

(a) desenvolvimento de infraestruturas 

sustentáveis, hiporcabónicas, eficientes do 

ponto de vista energético, que estejam em 

conformidade com os objetivos a longo 

prazo das políticas da UE em matéria de 

clima, energia e ambiente, incluindo no 

domínio dos transportes, em particular 

meios de transporte sustentáveis, 

mobilidade elétrica, soluções ecológicas 
em centros industriais, regiões urbanas e 

remotas, bem como a implantação de 

infraestruturas de transporte alternativas 

e hipocarbónicas; energia, em especial as 

interconexões energéticas intra-União, as 

redes inteligentes, os contadores 

inteligentes e as capacidades de 

armazenamento de energia elétrica e de 

gás natural, a fim de reduzir a 

dependência energética; e infraestruturas 

digitais; 

 

 

 

Alteração   44 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 - n.º 2 - alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, investigação e desenvolvimento, 

tecnologia da informação e comunicação e 

inovação;  

(b) investimento em educação e formação, 

soluções inovadoras na área da saúde, 

como os serviços de saúde em linha, e  

novos medicamentos eficazes; 

investigação, desenvolvimento e inovação, 

designadamente novos tipos de energia 
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renovável e tecnologias hipocarbónicas, 

bem como combustíveis alternativos; 

projetos que ainda se encontrem em fase 

de demonstração e fase-piloto; em 

ecoinovação; em tecnologia da informação 

e comunicação; 

 

 

Alteração   45 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 - n.º 2 - alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) expansão da energia renovável e 

eficiência energética e dos recursos; 

(c) desenvolvimento e expansão da energia 

renovável, das tecnologias energéticas 

hipocarbónicas, de medidas de eficiência 

dos recursos para promover a economia 

circular, e apoio acentuado aos projetos 

de eficiência energética, em especial às 

soluções do lado da procura e à 

renovação importante de edifícios para 

melhorar a sua eficiência energética; 

 

 

Alteração   46 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social; 

(d) projetos de infraestruturas sustentáveis 

no domínio do ambiente, dos recursos 

naturais e da biodiversidade, em 

consonância com o 7.º programa de ação 

em matéria de ambiente, bem como no 

domínio da eficiência dos recursos, da 

redução dos resíduos, da gestão da água, 
do desenvolvimento rural e urbano, da 

mobilidade urbana sustentável e no 

domínio da economia social; 
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Alteração    47 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) investimentos inovadores em 

domínios subaproveitados, tais como as 

novas formas de energia, a proteção e 

preservação da biodiversidade, a 

economia verde; 

 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento e 

bancos nacionais de fomento que investem 

em operações que satisfazem os requisitos 

do presente regulamento. Nesse caso, o 

Conselho de Direção deverá definir 

políticas relativamente às plataformas de 

investimento elegíveis. 

A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento e 

bancos nacionais e regionais de fomento 

que investem em operações que satisfazem 

os requisitos do presente regulamento.  

 Além disso, a fim de tratar a eficiência 

energética como uma fonte de energia de 

direito próprio, a garantia da UE apenas 

deverá ser concedida a operações de 

financiamento e de investimento do BEI 

se for realizada uma comparação, sempre 

que tecnicamente viável e em 

conformidade com os princípios e 

critérios definidos no anexo 1-A (novo), 

com base em condições equitativas nas 

quais a eficiência energética e a resposta 

do lado da procura estão a competir em 

condições idênticas com a capacidade de 

produção, tendo, ao mesmo tempo, em 

conta questões justificadamente urgentes 

e excecionais em matéria de segurança 
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energética. 

Justificação 

A Comunicação da Comissão, de 25 de fevereiro de 2015, intitulada «Uma estratégia-quadro 

para uma União da Energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações 

climáticas virada para o futuro» sublinha que «é necessário repensar fundamentalmente a 

eficiência energética e considerá-la uma fonte de energia de direito próprio, que representa o 

valor da energia poupada. Como parte da revisão da conceção do mercado, a Comissão 

assegurará que a eficiência energética e a resposta do lado da procura possam concorrer 

com a capacidade de produção em condições de igualdade. Este aspeto deverá refletir-se nos 

requisitos relativos à concessão da garantia da UE. 

 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A garantia da UE pode ser combinada ou 

utilizada para complementar, acelerar ou 

reforçar os instrumentos financeiros 

existentes da UE. 

 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As operações em causa não devem 

incluir: 

 (a) a desativação ou a construção de 

centrais nucleares; 

 (b) investimentos em infraestruturas 

aeroportuárias, a não ser que estejam 

relacionadas com a proteção ambiental ou 

que sejam acompanhadas por 

investimentos necessários para atenuar 

ou reduzir o seu impacto ambiental 

negativo; 
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 (c) investimentos em infraestruturas 

carboníferas e petrolíferas; 

 (d) investimentos em novas autoestradas 

ou estradas com quatro ou mais faixas. 

Justificação 

Alguns setores específicos mais arriscados e controversos não deverão ser apoiados pelo 

FEIE com o dinheiro dos contribuintes. As alíneas a) e b) refletem o Regulamento relativo ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional [Regulamento (UE) n.º 1301/2013)]. As 

alíneas c) e d) refletem os investimentos hipercarbónicos que figuram entre os mais 

arriscados de acordo com a Diretiva relativa à avaliação do impacto ambiental 

(Diretiva 2011/92/UE, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos públicos e privados no ambiente). 

 

 

Alteração   51 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sem prejuízo do disposto no n.º 5, o 

montante visado deve ser atingido através 

de dotações para autorizações graduais 

para o fundo de garantia a decidir no 

âmbito do processo orçamental anual, 

tendo devidamente em conta todos os 

meios disponíveis ao abrigo do 

Regulamento n.º 1311/2013 do Conselho, 

de 2 de dezembro de 2013, que estabelece 

o quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-2020, em especial os artigos 

11.º, 13.º, 14.º, bem como, se necessário e 

como solução de último recurso, a 

possibilidade de - no pleno respeito dos 

pontos 17 e 18 do Acordo 

Interinstitucional de 2 de dezembro de 

2013 - reafetar fundos provenientes de 

programas plurianuais no âmbito da 

categoria 1A, caso se verifique que estes 

programas foram subexecutados. O 

financiamento do fundo de garantia, no 

que diz respeito tanto às dotações de 

autorização como às dotações de 

pagamento, será reexaminado no âmbito 
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do reexame/revisão intercalar do quadro 

financeiro multianual (QFP) 2014-2020, 

que deverá ser lançado até ao final de 

2016 como previsto no artigo 2.º do 

Regulamento n.º 1311/2013 do Conselho, 

de 2 de dezembro de 2013, que estabelece 

o QFP para o período 2014-2020. 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 7 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) o eventual excedente será transferido 

numa transação para uma rubrica especial 

do mapa de receitas do orçamento geral da 

União Europeia do exercício n +1, 

(a) o eventual excedente será transferido 

numa transação para uma rubrica especial 

do mapa de receitas do orçamento geral da 

União Europeia do exercício n +1 e será 

reafetado para os programas cujas 

dotações possam ter sido reduzidas para 

financiar o fundo de garantia, tal como 

referido no n.º 5-A (novo), a fim de 

compensar estas perdas, 

 

 

Alteração   53 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de atuais e 

potencialmente futuros projetos de 

investimento na União que são 

sustentáveis do ponto de vista ambiental e 

social. Essa reserva não prejudica a seleção 

final de projetos para apoio em 

conformidade com o artigo 3.º, n.º 5, mas 

deve indicar se os projetos propostos são 

elegíveis para o fundo de garantia da UE, 

em conformidade com os objetivos e os 
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critérios previstos no artigo 5.º. 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2  

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE.  

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que são 

seguros do ponto de vista ambiental e 

socialmente aceitáveis e contribuem de 

modo significativo para a consecução dos 

objetivos políticos da UE. A Comissão e o 

BEI devem assegurar que os vários 

objetivos da política da União 

estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2, sejam 

perseguidos de forma equitativa e eficaz 

em termos dos projetos e dos 

investimentos selecionados. 
 

Justificação 

Nos termos do artigo 3.º, orientações estratégicas, a afetação de ativos e a política de 

investimento é delegada a um Conselho de Direção, assistido por um Comité de Investimento. 

Por razões de transparência, responsabilização e utilização estratégica de recursos, as 

atualizações regulares sobre os investimentos atuais e futuros devem incluir informações 

pormenorizadas sobre a forma como são realizados e apoiados financeiramente cada um dos 

objetivos políticos da UE definidos no artigo 5.º, n.º 2.  

 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento na economia verde e 
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respetivo território. circular atuais e futuros no respetivo 

território. 

 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 - n.º 2 - alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 

da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

(b) uma avaliação do valor acrescentado 

em termos económicos, sociais e 

ambientais, incluindo indicadores que 

meçam a utilização eficiente dos recursos, 

da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) uma avaliação da adicionalidade do 

FEIE relativamente às operações normais 

do BEI; 

 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Comissário da UE responsável pelo 

orçamento participará numa audição do 

Parlamento Europeu sobre a utilização 
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dos fundos da UE no FEIE. 

Justificação 

Uma vez que o FEIE será composto por reafetações significativas do orçamento da UE, o 

Parlamento deve ter o direito de convocar o Comissário da UE responsável pelo orçamento 

ao Parlamento para exercer controlo sobre a utilização do orçamento da UE, nomeadamente 

no que diz respeito ao desempenho e aos resultados das despesas. 

 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 

n.º 2. 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais e critérios enunciados no 

artigo 5.º, n.º 2. 

 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A garantia da UE, bem como as 

transferências e recuperações efetuadas a 

título da mesma e imputáveis ao 

orçamento geral da União, serão objeto de 

auditoria pelo Tribunal de Contas. 

A auditoria externa das atividades 

realizadas em conformidade com o 

Regulamento FEIE será efetuada pelo 

Tribunal de Contas Europeu em 

conformidade com o artigo 287.º do 

TFUE. 
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Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

Regulamento (UE) n.º 1291/2013 

Artigo 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

 [...] Suprimido 

Justificação 

O financiamento do orçamento da União não deve ser retirado do Horizonte 2020 nem do 

Mecanismo Interligar a Europa, mas dos fundos estruturais. 

 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 19. 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 19 Suprimido 

Alteração ao Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013  

 

No artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 

1316/2013, o n.º 1 passa a ter a seguinte 

redação: 

 

1. O enquadramento financeiro para a 

execução do MIE para o período de 2014-

2020 é de 29 942 259 000 EUR (*) a 

preços correntes. O referido montante é 

repartido do seguinte modo: 

 

a) Setor dos transportes: 23 550 582 000 

EUR, dos quais 11 305 500 000 EUR são 

transferidos do Fundo de Coesão para 

serem gastos, nos termos do presente 

regulamento, exclusivamente nos 

Estados-Membros elegíveis para 

financiamento pelo Fundo de Coesão; 

 

b) Setor das telecomunicações:  
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1.041.602.000 EUR; 

c) Setor da energia: 5 350 075 000 EUR.  

Estes montantes não prejudicam a 

aplicação do mecanismo de flexibilidade 

previsto pelo Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 do Conselho(*). 

 

(*) Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 

dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-20 (JO L 347 de 20.12.2013, 

p. 884). 

 

Justificação 

O financiamento do orçamento da União não deve ser retirado do Horizonte 2020 nem do 

Mecanismo Interligar a Europa, mas dos fundos estruturais. 

 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Anexo I 

 

Texto da Comissão Alteração 

Anexo I Suprimido 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Anexo I-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Anexo I-A 

 Princípios e critérios aplicáveis à 

utilização da garantia da UE para 

operações de financiamento e 

investimento do BEI, quando se 

comparam os investimentos propostos em 

matéria de eficiência energética e de 

resposta do lado da procura como 

alternativas aos investimentos 
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conducentes ao aumento da capacidade 

de produção e transporte  

 A avaliação ex ante dos projetos de 

investimento, designadamente em matéria 

de melhoria da eficiência energética do 

lado da procura e de resposta do lado da 

procura, sempre que os projetos 

concorrentes sobre medidas energéticas 

do lado da oferta abranjam o investimento 

na capacidade de produção e/ou na 

infraestrutura de transporte, deve 

socorrer-se, como critério de seleção, de 

soluções de menor custo, assegurando a 

comparabilidade dos projetos através do 

recurso a métodos de cálculo semelhantes 

conforme descritos a seguir. 

 A fim de assegurar a comparabilidade, 

dever-se-á, nos casos em que a 

comparação seja tecnicamente viável, 

respeitar os seguintes princípios e 

critérios na utilização da garantia da UE 

para operações de financiamento e 

investimento do BEI, além de outras 

prioridades e de outros princípios e 

critérios enunciados no artigo 5.º do 

presente regulamento1a: 

 1. A garantia da UE poderá ser concedida 

a operações de financiamento e 

investimento do BEI sempre que possam 

ser realizadas comparações de menor 

custo entre as opções do lado da procura e 

do lado da oferta e quando se possa 

determinar que os custos e benefícios ao 

longo de todo o ciclo de vida dos 

investimentos elegíveis em matéria de 

melhoria da eficiência energética do lado 

da procura e de resposta do lado da 

procura se encontram representados e 

podem ser comparados em condições de 

igualdade com investimentos concorrentes 

em matéria de aprovisionamento de 

energia, incluindo a capacidade de 

produção, com sua infraestrutura de 

distribuição e transporte. 

 2. A análise exaustiva do ciclo de vida dos 

custos e benefícios dos investimentos em 
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projetos tanto do lado da procura de 

energia como do lado da oferta de energia 

deve incluir todos os impactos 

económicos, ambientais e sociais 

mensuráveis e/ou estimáveis, calculados e 

descontados ao longo do tempo de acordo 

com os princípios estabelecidos, como os 

valores atuais líquidos, e refletir as taxas 

de desconto realistas1b e vidas úteis1c. 

Serão envidados todos os esforços para 

assegurar a comparabilidade. Serão 

evitados prazos de reembolso simples.  

 De igual modo, e na medida do possível, 

os princípios e critérios comparáveis serão 

aplicáveis à avaliação ex ante e à 

comparação de potenciais projetos de 

melhoria da eficiência na utilização de 

recursos relativamente a investimentos em 

projetos de aprovisionamento de recursos. 

 _________________________ 

 1a. Convém ainda destacar as referências 

constantes do artigo 5.º, n.º 4, do presente 

regulamento aos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, bem como 

ao Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e à 

abordagem integrada estabelecida no seu 

anexo I. 

 1b. A atual prática do BEI de aplicar uma 

taxa de desconto de 5 % para refletir os 

custos e benefícios para a sociedade deve 

ser prosseguida e adaptada às novas taxas 

de mercado.  

 1c. Para outros exemplos e orientações 

sobre as metodologias de cálculo, 

consultar o Regulamento Delegado (UE) 

n.º 244/2012 da Comissão, de 16 de 

janeiro de 2012, disponível em http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX:32012R02

44 e o Documento de Orientação 

disponível em http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012XC0

419(02) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32012R0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32012R0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32012R0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32012R0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012XC0419(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012XC0419(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012XC0419(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012XC0419(02)
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PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES 

destinado à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relator de parecer: Pascal Durand 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) tem origem no consenso 

generalizado sobre a existência de um défice crónico a nível do financiamento das 

infraestruturas essenciais e da inovação na União Europeia. O relator saúda a proposta de 

regulamento da Comissão, vendo-a como um passo rumo à consecução do objetivo de pôr fim 

a esse défice crónico. O presente parecer pretende assegurar que o FEIE cumpra os seus 

objetivos no quadro do mercado único e, ao mesmo tempo, integrar de forma coerente os 

objetivos e as estruturas de financiamento do FEIE no acervo, nas metas e nos instrumentos 

financeiros da União. 

Quanto ao objetivo do fundo, o relator propõe a introdução de uma menção específica relativa 

à inclusão das microempresas (como definido na Recomendação 2003/361/CE da Comissão) 

e das PME. Essa menção contempla também as empresas da economia social, tais como as 

cooperativas, as associações, as fundações e as sociedades mutualistas. 

O relator propõe adendas ao artigo 5.º, n.º 2, para que os objetivos do fundo se concentrem 

nos setores e nas economias que mais beneficiariam de capital de investimento adicional em 

termos de criação de emprego, inovação e infraestruturas. Esta convergência dos objetivos do 

fundo levaria à criação de projetos nos setores e nas economias que atualmente registam um 

nível baixo de empregabilidade, inovação e desempenho económico, mas que, a longo prazo, 

revelam um potencial elevado nestes domínios. Esses projetos devem trazer benefícios 

económicos, sociais e ambientais sustentáveis a longo prazo.  

Um dos objetivos do FEIE deve consistir no desenvolvimento do mercado interno, 

nomeadamente o mercado único digital e as infraestruturas digitais. A realização do mercado 

único digital criará emprego de elevada qualidade, crescimento e inovação. Além disso, o 

desenvolvimento das infraestruturas digitais é uma das condições prévias para uma sociedade 

baseada no conhecimento e inclusiva. 
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Deve ficar claro que os projetos financiados ao abrigo do FEIE não implicariam, de modo 

algum, a privatização furtiva de bens e serviços públicos, assegurando, por outro lado, a 

prossecução do princípio da subsidiariedade, sobretudo o direito das autoridades públicas de 

prestar serviços públicos da forma que considerarem mais adequada. Os objetivos do projeto 

devem ser coerentes e compatíveis com os objetivos da União, incluindo as disposições 

relativas aos auxílios estatais e aos concursos públicos, reduzindo as barreiras desnecessárias 

a um mercado único plenamente funcional e respeitando na íntegra o princípio da 

subsidiariedade, bem como garantindo, ao mesmo tempo, a apropriação local (autoridades 

locais/regionais, sociedade civil, etc.) e, sempre que possível, a participação local nos 

projetos. Os projetos também devem gerar valor acrescentado para a UE, sempre que 

possível.  

Quanto à apropriação de fundos da Estratégia «Horizonte 2020», com vista à sua integração 

no FEIE, o relator propõe o estabelecimento de uma restrição para que as transferências de 

fundos da Estratégia «Horizonte 2020» sejam realizadas mediante a retirada de fundos a 

projetos que já estejam próximos do mercado. Esta restrição garantiria que os projetos em fase 

inicial, que oferecem maior risco e que, por conseguinte, são menos atrativos para os 

investidores, continuem a receber financiamento ao abrigo da Estratégia «Horizonte 2020». A 

garantia do financiamento desses projetos, por sua vez, asseguraria a continuidade do apoio da 

UE à inovação inicial no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Em suma, o relator propõe a inclusão de um controlo ex ante, o que significa, nomeadamente, 

que um projeto seja sujeito a uma avaliação de impacto positiva sobre a sua sustentabilidade 

económica, social e ambiental antes de ser financiado. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 

Orçamentos e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à 

matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente da incerteza dos 

mercados quanto ao futuro da economia e 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente da incerteza dos 

mercados quanto ao futuro da economia e 
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às restrições orçamentais impostas aos 

Estados-Membros. Esta insuficiência de 

investimento retarda a retoma da economia 

e é prejudicial para a criação de emprego, 

as perspetivas de crescimento a longo 

prazo e a competitividade. 

às restrições orçamentais impostas aos 

Estados-Membros. Esta insuficiência de 

investimento retarda a retoma da economia 

e é prejudicial para a criação de emprego, 

as perspetivas de crescimento a longo 

prazo e a competitividade interna e 

externa. O investimento é um componente 

essencial que estimulará não só a rápida 

recuperação económica e social da crise, 

mas também a criação de mais e melhores 

postos de trabalho na União. 

 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para assegurar que 

as necessidades de investimento da União 

são satisfeitas e que a liquidez disponível 

no mercado é utilizada de modo eficiente e 

canalizada para o financiamento de 

projetos de investimento viáveis. 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

Estratégia Europa 2020, que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, e através do Semestre Europeu 

para a coordenação das políticas 

económicas. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para assegurar que 

as necessidades de investimento da União 

são satisfeitas e que a liquidez disponível 

no mercado é utilizada de modo eficiente e 

canalizada para o financiamento de 

projetos de investimento viáveis. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 
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Texto da Comissão Alteração 

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 

Presidente-eleito da Comissão Europeia 

apresentou ao Parlamento Europeu um 

conjunto de Orientações Políticas para a 

Comissão Europeia. Nestas Orientações 

Políticas apelava-se à mobilização de «até 

300 mil milhões de EUR de investimento 

público e privado adicional na economia 

real nos próximos três anos» para estimular 

o investimento com vista à criação de 

emprego. 

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 

Presidente-eleito da Comissão Europeia 

apresentou ao Parlamento Europeu um 

conjunto de Orientações Políticas para a 

Comissão Europeia. Nestas Orientações 

Políticas apelava-se a uma União da 

Energia, a um Mercado Único Digital 

conectado e à mobilização de «até 300 mil 

milhões de EUR de investimento público e 

privado adicional na economia real nos 

próximos três anos» para estimular o 

investimento com vista à criação de 

emprego. 

 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do mercado interno, em particular, 

nos mercados energético, digital e de 

capitais, de uma maior previsibilidade 

regulamentar e da promoção de uma 

mudança de mentalidade em favor de 

uma cultura de assunção de riscos. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (9a) O FEIE deve observar as regras de 

concorrência da União aplicáveis às 

empresas (artigos 101.º a 106.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União 

Europeia).  

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

micro, pequenas e médias empresas, tal 

como definidas na Recomendação 

2003/361/CE1a da Comissão, e as start-up. 

Convém igualmente estender os benefícios 

desse acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 1500 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União, e reforçar a competitividade, a 

inovação, o crescimento económico e a 

criação de emprego na União. 

 __________________ 

 1a Recomendação 2003/361/CE da 

Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 

à definição de micro, pequenas e médias 

empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36). 
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Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

nomeadamente os investimentos com 

elevado valor acrescentado em termos 

sociais e ambientais que sejam, 

simultaneamente, impulsionadores de 

benefícios económicos, sociais e 

ambientais a curto prazo e da 

sustentabilidade a longo prazo, 
contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios da estruturação 

e do financiamento de projetos de 

investimento e, pelo menos, num dos 

setores enumerados no presente 

regulamento. O Comité de Investimento 

deve responder perante um Conselho de 

Direção do FEIE, ao qual incumbe a 

supervisão do cumprimento dos seus 

objetivos. A fim de beneficiar efetivamente 
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individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. 

da experiência do FEI, o FEIE deve apoiar 

o financiamento do FEI, a fim de permitir 

ao FEI realizar projetos individuais no 

domínio das pequenas e médias empresas e 

das pequenas empresas de média 

capitalização. 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Para efeitos da transparência, da 

responsabilização e da independência do 

Conselho de Direção e do Comité de 

Investimento, deverá ser instaurado e 

implementado um sistema de prevenção 

de conflitos de interesses. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Em conformidade com o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 

(22) Em conformidade com o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem cumprir as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 
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matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). A Comissão anunciou 

igualmente que irá fornecer orientações 

complementares sobre esse conjunto de 

princípios fundamentais, com vista a 

assegurar uma utilização eficiente dos 

fundos públicos. 

matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). A Comissão anunciou 

igualmente que irá fornecer orientações 

complementares sobre esse conjunto de 

princípios fundamentais, com vista a 

assegurar uma utilização eficiente dos 

fundos públicos. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 29-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (29-A) Atendendo a que o FEIE deve 

contribuir para ajudar as empresas a 

superar a escassez de capital, corre-se o 

risco de a investigação científica 

fundamental ou em fase inicial não ser 

beneficiada pela adoção do presente 

regulamento. A Comissão deve, por 

conseguinte, assegurar que os fundos 

utilizados ao abrigo da Estratégia 

«Horizonte 2020» só sejam retirados aos 

programas que financiam atividades 

próximas do mercado, a fim de proteger 

as atividades de investigação que não 

beneficiam diretamente da adoção do 

presente regulamento. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE»). 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados nos termos do artigo 20.º-A no 

que diz respeito a um acordo com o Banco 

Europeu de Investimento (BEI) com vista à 

instituição de um Fundo Europeu para 
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Investimentos Estratégicos («FEIE»). 

Justificação 

Como colegisladores, o Parlamento e o Conselho fiscalizarão as condições do acordo entre a 

Comissão e o Banco Europeu de Investimento (BEI) antes da entrada em vigor desse acordo. 

 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento por 

parte das empresas com menos de 3000 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

pequenas e médias empresas, facultando ao 

BEI capacidade de absorção de riscos 

(«Acordo FEIE»). 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União conformes aos 

descritos no artigo 5.º, n.º 2, de uma 

forma não discriminatória, que favoreçam 

o crescimento competitivo e sustentável e 

a inovação a longo prazo, e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento por 

parte das empresas com menos de 1500 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

micro, pequenas e médias empresas e nas 

start-up, facultando ao BEI capacidade de 

absorção de riscos («Acordo FEIE»). 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

incluindo os investimentos com elevado 

valor acrescentado em termos sociais e 

ambientais, tais como a integração e a 

realização do mercado único, que oferece, 

simultaneamente, benefícios económicos 
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a curto prazo e sustentabilidade a longo 

prazo em todos os domínios, incluindo a 

criação de emprego, como os objetivos da 

estratégia da União para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo e a 

promoção da coesão económica, social e 

territorial, contribuindo para a 

consecução dos objetivos políticos da 

União. Todos os projetos devem ser 

compatíveis com o acervo, as políticas e os 

instrumentos da União. 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) requisitos relativos à utilização da 

garantia da UE, nomeadamente no que se 

refere a prazos específicos e indicadores 

essenciais de desempenho; 

(g) requisitos relativos à utilização da 

garantia da UE, nomeadamente no que se 

refere a prazos específicos, aos projetos e 

domínios essenciais de financiamento 

definidos no artigo 5.º, n.º 2, e indicadores 

essenciais de desempenho; 

 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI. 

A PEAI terá por objetivo basear-se nos 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

e da Comissão a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI. 

A PEAI terá por objetivo basear-se nos 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

e da Comissão a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 



 

RR\1058953PT.doc 283/384 PE551.465v03-00 

 PT 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

campos e áreas da legislação e das 

políticas da União com particular 

relevância para os objetivos definidos no 

artigo 5.º, n.º 2. Deve ser prestada especial 

atenção à prestação de informações e ao 

apoio a empresários inovadores. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável. 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio da estruturação e do 

financiamento de projetos de investimento, 

pelo menos num dos domínios referidos 

no artigo 5.º, n.º 2. Serão nomeados pelo 

Conselho de Direção, por um mandato de 

três anos renovável. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Comité de Investimento deverá prestar 

contas a um Conselho de Direção, o qual 

deverá supervisionar o cumprimento dos 
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objetivos do FEIE. Ao aplicar as 

orientações aprovadas pelo Conselho de 

Direção, o Comité de Investimento não 

deverá aceitar instruções do BEI, dos 

Estados-Membros, de outras instituições 

da UE ou de qualquer outro órgão.  

Justificação 

Esta alteração destina-se a clarificar a relação entre o Conselho de Direção e o Comité de 

Investimento e expressa o facto de que o Comité de Investimento goza de independência na 

tomada das suas decisões. 

 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União e apoiar um dos 

seguintes objetivos gerais: 

A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. 

 O FEIE deverá ter como alvo projetos 

com um perfil de risco mais elevado do 

que os instrumentos ou programas 

existentes do BEI e da União, de modo a 

assegurar a adicionalidade relativamente 

às operações existentes. 

 As operações em causa deverão ser 

coerentes com as políticas da União, 

complementares dos programas existentes 

da UE, gerar valor acrescentado no 

respeito dos atos jurídicos da União em 

matéria de contratação pública e, se 

possível, ter valor acrescentado da União 
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e apoiar um dos seguintes objetivos gerais:  

 

 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais; 

energia, em especial as interconexões 

energéticas; e infraestruturas digitais; 

(a) Desenvolvimento do mercado interno e 

das suas infraestruturas, nomeadamente no 

domínio do mercado único digital, dos 

transportes e da mobilidade sustentável, 

incluindo os transportes públicos, em 

centros industriais, urbanos e turísticos, e 

nas zonas rurais; energia, designadamente 

as interconexões energéticas, a 

sincronização dos sistemas energéticos e o 

armazenamento de energia;  

infraestruturas de telecomunicações, 

especialmente para reduzir a fratura entre 

zonas urbanas e rurais;  

 

 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, investigação e desenvolvimento, 

tecnologia da informação e comunicação 

e inovação; 

(b) Investimento, nomeadamente em 

infraestruturas de educação e formação, 

competências digitais, literacia, indústrias 

criativas e culturais, saúde, investigação e 

desenvolvimento e inovação; 
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Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social; 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano, no domínio 

social e no domínio dos serviços públicos, 

nomeadamente da administração pública 

digital e da contratação pública 

eletrónica; 

 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão deve assegurar que os fundos 

utilizados ao abrigo do anexo II do 

Regulamento (UE) n.º 1291/2013 só sejam 

retirados aos programas que financiam 

atividades próximas do mercado, a fim de 

proteger as atividades de investigação que 

não beneficiam diretamente da adoção do 

presente regulamento. 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A concessão da garantia da UE às 

operações de financiamento e de 

investimento do BEI deve ser objeto de 

uma avaliação completa do impacto sobre 

o desenvolvimento sustentável que tenha 
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em conta o impacto económico, ambiental 

e social, bem como o valor acrescentado 

da União e o impacto positivo na criação 

de emprego, no crescimento e na 

integração do mercado interno. 

 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, criarão uma reserva 

transparente de projetos de investimento, 

atuais e potenciais para o futuro, na União. 

Essa reserva não prejudica a seleção final 

de projetos para apoio em conformidade 

com o artigo 3.º, n.º 5. 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular, 

transparente e estruturada, informações 

sobre os investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 



 

PE551.465v03-00 288/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros e as autoridades 

regionais e locais elaborarão, atualizarão e 

divulgarão, de forma regular, transparente 

e estruturada, informações sobre os 

projetos de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI; 

(d) uma avaliação da qualidade e da 

eficácia das operações de financiamento e 

investimento do BEI; 

 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. O BEI e a Comissão devem avaliar se 

a reorientação de fundos do programa 

Horizonte 2020 e do Mecanismo 

Interligar a Europa conduziu a uma 

utilização mais eficaz de fundos públicos, 

e à obtenção de contribuições do setor 

privado superiores aos obtidos no quadro 

do orçamento da União. 

 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto da garantia da 

UE, tiver motivos para suspeitar de um 

potencial caso de fraude, corrupção, 

branqueamento de capitais ou outras 

atividades ilegais suscetíveis de lesar os 

interesses financeiros da União. 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto da garantia da 

UE, tiver motivos para suspeitar de um 

potencial caso de conflito de interesses, 

fraude, corrupção, branqueamento de 

capitais ou outras atividades ilegais 

suscetíveis de lesar os interesses 

financeiros da União. 

 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

Regulamento (UE) n.º 1291/2013 

Artigo 6 – n.ºs 1, 2 e 3, e anexo II 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Alterações ao Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 

 

O Regulamento (UE) n.º 1291/2013 é 

alterado do seguinte modo: 

 

(1) No artigo 6.º, os n.ºs 1, 2 e 3 passam a 

ter a seguinte redação: 

 

'1. O enquadramento financeiro para a 

execução do Horizonte 2020 é de 74 328,3 

milhões de EUR a preços correntes, dos 

quais um máximo de 71 966,9 milhões de 

EUR é atribuído a atividades ao abrigo do 

título XIX do TFUE.  

 

As dotações anuais são autorizadas pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho nos 

limites do Quadro Financeiro Plurianual. 

 

2. O montante para as atividades ao 

abrigo do título XIX do TFUE é repartido 

entre as prioridades estabelecidas no 
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artigo 5.º, n.º 2, do presente regulamento, 

do seguinte modo: 

(a) Excelência científica, 23 897,0 

milhões de EUR a preços correntes;  

 

(b) Liderança industrial, 16 430,5 milhões 

de EUR a preços correntes; 

 

(c) Desafios societais, 28 560,7 milhões de 

EUR a preços correntes.  

 

O montante máximo global da 

contribuição financeira da União 

proveniente do Horizonte 2020 para os 

objetivos específicos constantes do artigo 

5.º, n.º 3, e para as ações diretas não 

nucleares do JRC é de:  

 

(i) difusão da excelência e alargamento 

da participação, 782,3 milhões de EUR a 

preços correntes; 

 

(ii) ciência com e para a sociedade, 443,8 

milhões de EUR a preços correntes;  

 

(iii) ações diretas não nucleares do JRC, 

1 852,6 milhões de EUR a preços 

correntes.  

 

O Anexo II estabelece a repartição 

indicativa para as prioridades e para os 

objetivos específicos constantes do artigo 

5.º, n.ºs 2 e 3.  

 

3. O EIT é financiado por uma 

contribuição máxima do Horizonte 2020 

de 2 361,4 milhões de EUR a preços 

correntes, conforme estabelecido no 

Anexo II.» 

 

(2) O anexo II é substituído pelo texto 

constante do anexo I do presente 

regulamento. 

 

Justificação 

A permanência do financiamento do programa Horizonte 2020 na sua forma atual, 

inalterado, é essencial para manter a inovação na investigação, promover o emprego e o 

crescimento na UE e manter o setor da investigação da UE competitivo a nível mundial. 
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Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 19.º Suprimido 

Alteração ao Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 

 

No artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 

1316/2013, o n.º 1 passa a ter a seguinte 

redação: 

 

“1. O enquadramento financeiro para a 

execução do MIE para o período de 2014-

2020 é de 29 942 259 000 EUR (*) a 

preços correntes. O referido montante é 

repartido do seguinte modo: 

 

(a) Setor dos transportes: 23 550 582 000 

EUR, dos quais 11 305 500 000 EUR são 

transferidos do Fundo de Coesão para 

serem gastos, nos termos do presente 

regulamento, exclusivamente nos 

Estados-Membros elegíveis para 

financiamento pelo Fundo de Coesão; 

 

(b) Setor das telecomunicações: 

1 041 602 000 de EUR; 

 

(c) Setor da energia: 5.350.075.000 de 

EUR. 

 

Estes montantes não prejudicam a 

aplicação do mecanismo de flexibilidade 

previsto pelo Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 do Conselho(*). 

 

(*) Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 

dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-20 (JO L 347 de 20.12.2013, 

p. 884).» 
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Justificação 

É conveniente evitar cortes em programas bem-sucedidos, como o Mecanismo Interligar a 

Europa. 

 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 20.º-A 

 Exercício da delegação 

 1. É conferido à Comissão o poder de 

adotar atos delegados, nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 2. A delegação de poderes a que se refere 

o artigo 1.º, n.º 1, é conferida à Comissão 

por um período de tempo indeterminado. 

 3. A delegação de poderes referida no 

artigo 1.º, n.º 1, poderá ser revogada a 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação porá termo à delegação dos 

poderes nela especificados. Produzirá 

efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 

publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia ou de uma data posterior nela 

especificada. Não afetará a validade dos 

atos delegados já em vigor. 

 4. Assim que adotar um ato delegado, a 

Comissão notificá-lo-á simultaneamente 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 5. Os atos delegados adotados nos termos 

do artigo 1.º, n.º 1, só entrarão em vigor se 

não tiverem sido formuladas objeções pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 

prazo de dois meses a contar da sua 

notificação ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, ou se, antes do termo desse 

prazo, o Parlamento Europeu e o 

Conselho tiverem informado a Comissão 

de que não têm objeções a formular. Esse 
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prazo será suscetível prorrogado por dois 

meses por iniciativa do Parlamento 

Europeu ou do Conselho. 
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PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

dirigido à Comissão dos orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários  

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relator: Lambert van Nistelrooij 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A política de coesão é a principal política de investimento da UE na economia real destinada 

ao crescimento económico, à competitividade, à criação de emprego, à melhoria da qualidade 

de vida dos cidadãos da UE, bem como ao desenvolvimento sustentável a longo prazo. Com 

um orçamento de cerca de 500 mil milhões de euros, incluindo o cofinanciamento nacional e 

investimentos através de subvenções e instrumentos financeiros, a política de coesão e os 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) constituem os principais instrumentos 

da UE para alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo.  

 

Com a adoção de 266 programas até finais de fevereiro de 2015, que correspondem a mais de 

256 mil milhões de euros, os investimentos são canalizados de modo a estimular a 

competitividade económica, reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação, melhorar o espírito e o ambiente empresariais, combater o desemprego e a exclusão 

social, bem como promover a transição para uma economia hipocarbónica. Os restantes 122 

programas, cuja adoção está prevista para meados de 2015, concentrar-se-ão nos mesmos 

aspetos, a saber, assegurar um crescimento real do PIB e reforçar a competitividade em todas 

as regiões da UE. Através do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), a UE 

cria um novo instrumento que visa mobilizar, no mínimo, 315 mil milhões de euros de 

investimento adicional durante os próximos três anos, maximizando o impacto dos recursos 

públicos e atraindo o investimento privado. O FEIE limitar-se-á a projetos com um elevado 

valor social e económico, com um elevado perfil de risco/rendimento e que sejam económica 

e tecnicamente viáveis, com um orçamento inicial de 21 mil milhões de euros (5 mil milhões 

de euros do BEI e 16 mil milhões de euros do orçamento da União), a multiplicar através de 

investimentos privados, da participação dos Estados-Membros e dos bancos nacionais de 

fomento, bem como através de engenharia financeira, até 315 mil milhões de euros.  
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Apesar de tanto os FEEI como o FEIE serem instrumentos que apoiam os investimentos 

estratégicos com valor acrescentado europeu que visem alcançar os objetivos políticos da 

União, registam diferenças significativas quanto ao seu âmbito e objetivos, os quais cumpre 

salientar. Em conformidade com o Regulamento das Disposições Comuns (Regulamento (UE) 

n.º 1303/2013), os FEEI prestam apoio através de programas plurianuais, que têm por 

objetivo realizar a estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, bem como através das missões específicas dos Fundos, de acordo com os objetivos 

estabelecidos no artigo 174.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), relativamente à coesão económica, social e territorial. Em contrapartida, o FEIE, que 

tem como base jurídica o artigo 175.º, n.º 3, do TFUE, visa uma intervenção a nível de 

projeto, com o intuito de mobilizar investimentos adicionais e melhorar o acesso ao 

financiamento, proporcionando capacidade de assunção de riscos ao BEI.  

 

O relator considera que o objetivo do parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional 

sobre o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) n.º 

1316/2013 deve ser o de salientar estas diferenças, bem como a importância de assegurar uma 

coordenação e uma articulação eficazes dos instrumentos e evitar possíveis substituições, a 

fim de reforçar as sinergias e aumentar, mutuamente, o seu valor acrescentado.  

 

A estrutura atual da política de coesão está focalizada no desempenho e, antes de autorizar os 

investimentos dos FEEI, há que respeitar determinadas condições, com vista a assegurar o 

ambiente adequado para maximizar o seu impacto. Para iniciar os investimentos, há que 

cumprir determinadas condições prévias, tais como estratégias de especialização inteligente 

ou reformas favoráveis às empresas. Ao assegurar a viabilidade económica e social tanto no 

âmbito dos FEEI como mediante o empenho dos Estados-Membros no sentido de uma 

utilização mais eficaz dos fundos, será mais fácil criar sinergias entre os dois tipos de 

instrumentos e explorá-las de forma eficiente. 

 

Por conseguinte, o relator salienta que é imperativo que os apoios dos FEEI e do FEIE sejam 

complementares, sem que um instrumento exclua o outro. A utilização dos FEEI é regida pelo 

Regulamento das Disposições Comuns e pelos regulamentos específicos dos Fundos. Como o 

FEIE não é um instrumento financeiro na aceção do Regulamento Financeiro, não existe 

qualquer mecanismo que permita aos FEEI que contribuam diretamente para o capital do 

FEIE. Existe, no entanto, uma possibilidade de combinar os FEEI com investimentos 

efetuados pelo FEIE a nível de projetos individuais, podendo uma parte ser financiada pelos 

FEEI e outra parte apoiada pelo FEIE. O projeto deve respeitar o quadro jurídico dos FEEI, 

enquadrar-se no âmbito de um programa específico, e deve, igualmente, ser coerente com os 

objetivos dos referidos Fundos. Além disso, a participação dos FEEI é possível através de 

plataformas de investimento que podem ser regionais (em certos casos transfronteiras, 

envolvendo vários Estados-Membros), setoriais (entre vários Estados-Membros mas num 

único setor) e nacionais (agrupando determinados projetos de investimento no território de um 

Estado-Membro). As autoridades de gestão no âmbito dos FEEI podem decidir investir no 

capital de uma plataforma de investimento, ou contribuir para um mecanismo através do qual 

o instrumento financeiro financiado pelos FEEI e uma plataforma de investimento possam 

co-investir em projetos específicos juntamente com investidores privados.  
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Neste contexto, o relator apoia a elaboração de disposições específicas que possibilitem a 

combinação dos instrumentos. Mais informações sobre o âmbito de tais disposições serão 

recolhidas nos próximos anos. Em todo o caso, estas disposições específicas devem ser 

estabelecidas pela Comissão através de um ato delegado.  

 

Embora os aspetos territoriais não sejam a principal preocupação do FEIE, dado que a 

viabilidade dos projetos é o critério fundamental, é importante, do ponto de vista do 

desenvolvimento regional, assegurar uma repartição geográfica equilibrada em toda a União, 

contribuindo desta forma para o reforço da coesão económica, social e territorial. Neste 

contexto, os projetos transfronteiras mostraram-se capazes de gerar um elevado valor 

acrescentado europeu.  

 

Deste ponto de vista, o BEI e a Comissão devem igualmente avaliar e comunicar as suas 

apreciações relativamente à coordenação entre os investimentos do FEIE e outras políticas e 

outros instrumentos da União, nomeadamente os FEEI, bem como ao impacto sobre a coesão 

económica, social e territorial. A utilização efetiva dos FEEI em projetos do FEIE pode 

revelar-se importante na avaliação. Nos próximos anos, a utilização efetiva dos FEEI em 

conjugação com o FEIE propiciará ensinamentos a nível dos projetos. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos orçamentos e a Comissão 

dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a terem em 

conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Citação 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Tendo em conta o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente os artigos 172.º, 173.º, 

175.º, n.º 3, e 182.º, n.º 1, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente os artigos 172.º, 173.º, 

174.º, 175.º, n.º 3, e 182.º, n.º 1, 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A crise económica e financeira teve (1) A crise económica e financeira teve 
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como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente da incerteza dos 

mercados quanto ao futuro da economia e 

às restrições orçamentais impostas aos 

Estados-Membros. Esta insuficiência de 

investimento retarda a retoma da economia 

e é prejudicial para a criação de emprego, 

as perspetivas de crescimento a longo 

prazo e a competitividade. 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento e da valorização do 

conhecimento no seio da União. O 

investimento caiu cerca de 15% 

relativamente ao ponto culminante atingido 

em 2007, afetando todas as regiões 

europeias, em particular as menos 

desenvolvidas. A carência de investimento 

de que todas as regiões europeias 

padecem, em particular as mais afetadas 

pela crise, resulta nomeadamente da 

incerteza dos mercados quanto ao futuro da 

economia e às restrições orçamentais 

impostas aos Estados-Membros. Esta 

insuficiência de investimento retarda a 

retoma da economia e é prejudicial para a 

criação de emprego, as perspetivas de 

crescimento a longo prazo e a 

competitividade. Por conseguinte, impede 

uma concretização mais célere dos 

objetivos da estratégia da União para um 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, bem como do processo de 

redução das disparidades entre regiões. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento. Conjugados com 

um ímpeto renovado ao financiamento do 

investimento, estes pré-requisitos podem 

contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 

que os projetos de investimento contribuem 

para apoiar o emprego e a procura e 

induzem um reforço sustentado do 

potencial de crescimento. 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento e pelo aumento 

persistente das disparidades entre as 

regiões. As reformas estruturais e a 

responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento, enquanto os 

incentivos para criar um ambiente 

propício ao investimento nos 

Estados-Membros poderiam dar impulso 

à retoma económica. Conjugados com um 

ímpeto renovado ao financiamento do 

investimento, estes pré-requisitos podem 

contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
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que os projetos de investimento contribuem 

para apoiar o emprego e a procura e 

induzem um reforço sustentado do 

potencial de crescimento. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para assegurar que 

as necessidades de investimento da União 

são satisfeitas e que a liquidez disponível 

no mercado é utilizada de modo eficiente e 

canalizada para o financiamento de 

projetos de investimento viáveis. 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para coordenar 

políticas e instrumentos, bem como para 
assegurar que as necessidades de 

investimento da União são satisfeitas de 

forma eficaz no sentido de garantir um 

desenvolvimento harmonioso e que a 

liquidez disponível no mercado é utilizada 

de modo eficiente e canalizada para o 

financiamento de projetos de investimento 

viáveis. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado e estabilizado, 

através da remoção dos entraves ao 
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reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

investimento, do reforço do Mercado 

Único e de uma maior previsibilidade 

regulamentar. O funcionamento do FEIE, 

bem como o investimento em geral em 

toda a Europa, deverão beneficiar deste 

trabalho de acompanhamento. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos e estratégicos na União, que se 

revestem de importância económica e 

social para dar impulso a uma economia 

sustentável e à criação de empregos de 

qualidade, e em assegurar um acesso mais 

alargado ao financiamento, nomeadamente 

nas regiões em que tal acesso esteja 

sujeito a constrangimentos estruturais. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas, criando um 

ambiente adequado às empresas 

inovadoras em fase de arranque. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 



 

RR\1058953PT.doc 301/384 PE551.465v03-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

sociais e ambientais. Estes investimentos 

devem caraterizar-se por um elevado grau 

de complementaridade e de coerência com 

os investimentos de outros instrumentos 

da União, beneficiando, deste modo, de 

externalidades positivas, a fim de atingir 

os objetivos políticos e as metas da União 

em termos de crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor social e económico. Deve em 

especial visar projetos que promovam a 

criação de emprego, o crescimento a longo 

prazo e a competitividade. O FEIE deve 

apoiar um vasto leque de produtos 

financeiros, incluindo capital próprio, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar 

às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor económico, social e 

ambiental, contribuindo, 

simultaneamente, para reforçar a coesão 

económica, social e territorial da União e 

evitando, desta forma, a criação de novos 

desequilíbrios entre as diferentes zonas da 

União. Deve em especial visar projetos que 

promovam a criação de emprego, o 

crescimento a longo prazo e a 

competitividade. O FEIE deve apoiar um 

vasto leque de produtos financeiros, 

incluindo capital próprio, dívida ou 

garantias, para melhor se adequar às 

necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 
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eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. Deve 

também ser prestada atenção às 

experiências e práticas das regiões no que 

se refere à utilização de instrumentos de 

mercado. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade e 

a complementaridade relativamente às 

operações já existentes. Deve financiar 

projetos em toda a União, com especial 

destaque para as regiões menos 

desenvolvidas e mais desfavorecidas em 

termos geográficos e demográficos (tais 

como as regiões montanhosas, insulares, 

ultraperiféricas ou mais setentrionais), 

bem como as regiões caraterizadas por 

um elevado nível de desemprego, que 

foram, de modo geral, as mais afetadas 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

integral junto de outras fontes em 

condições financeiras razoáveis e deve 

evitar-se, tanto quanto possível, o efeito de 

exclusão entre os diferentes recursos a 

nível do projeto. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. É, por 

conseguinte, necessário estabelecer 

condições, critérios e princípios claros 

para a utilização do apoio do FEIE. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A nível dos projetos, as partes 

terceiras podem participar com o FEIE 

no cofinanciamento de projetos 

individuais ou em plataformas de 

investimento associadas a setores 

geográficos ou temáticos específicos. 

(20) Os Estados-Membros podem recorrer 

aos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que 

sejam apoiados pela garantia da UE, em 

conformidade com os objetivos, princípios 

e regras aplicáveis aos referidos Fundos, 

nomeadamente o Regulamento (UE) n.º 

1303/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho1-A (designado «Regulamento 

sobre Disposições Comuns»), e com os 

acordos de parceria e programas 

pertinentes. A flexibilidade desta 

abordagem deve fomentar as sinergias 

entre os instrumentos da União, garantir 

o maior valor acrescentado possível e 

aumentar o potencial de atração dos 

investidores para os domínios de 

investimento visados pelo FEIE. Deve 

garantir-se a plena complementaridade 

entre instrumentos e investimentos, sem 

substituir os instrumentos financeiros 

desenvolvidos ao abrigo dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento, a 

fim de evitar ao máximo o efeito de 

exclusão entre si. 
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 ____________________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

17 de dezembro de 2013, que estabelece 

disposições comuns relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, 

ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas, que estabelece disposições gerais 

relativas ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, ao Fundo 

Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas (JO L 347, de 20.12.2013, p. 

320). 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que 

são apoiados pela garantia da UE, desde 

que se encontrem satisfeitos todos 

critérios de elegibilidade aplicáveis. A 

flexibilidade desta abordagem deverá 

maximizar o potencial de atração dos 

investidores para os domínios de 

investimento visados pelo FEIE. 

(21) A nível dos projetos, as partes 

terceiras podem participar com o FEIE 

no cofinanciamento de projetos 

individuais ou em plataformas de 

investimento associadas a setores 

geográficos ou temáticos específicos. O 

apoio dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento a plataformas de 

investimento a nível regional, nacional e 

setorial deve ser possível em determinadas 

condições, a definir através de atos 

delegados da Comissão. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 
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Texto da Comissão Alteração 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto, bem 

como de identificar os aspetos suscetíveis 

de melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

sustentabilidade. 

(25) O BEI e a Comissão devem proceder 

regularmente à avaliação das atividades 

apoiadas pelo FEIE a fim de apreciar a 

respetiva relevância, desempenho e 

impacto, bem como a sua coordenação, 

complementaridade e coerência com 

outras políticas e outros instrumentos da 

União, nomeadamente com o apoio dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, e de identificar os aspetos 

suscetíveis de melhorar as futuras 

atividades. Estas avaliações deverão 

contribuir para a responsabilização e a 

análise da sustentabilidade. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a contribuição 

a partir do orçamento da União, as 

dotações disponíveis do programa 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020), 

previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, e do Mecanismo Interligar a 

Europa, previsto no Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, devem ser reduzidas. Estes 

programas prosseguem objetivos que não 

são retomados no FEIE. Todavia, a 

redução de ambos os programas com vista 

ao financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar o 

efeito financeiro nas áreas da investigação, 

(29) Para financiar em parte a contribuição 

a partir do orçamento da União, as 

dotações disponíveis do programa 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020), 

previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, e do Mecanismo Interligar a 

Europa, previsto no Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, devem ser reduzidas. Estes 

programas prosseguem objetivos que não 

são retomados no FEIE. Todavia, a 

redução de ambos os programas com vista 

ao financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar o 

efeito financeiro nas áreas da investigação, 
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do desenvolvimento, da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações e das 

infraestruturas energéticas, relativamente à 

utilização dos recursos para a concessão de 

subvenções no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa tal como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a esses 

programas em benefício do FEIE. 

do desenvolvimento, da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações e das 

infraestruturas energéticas, relativamente à 

utilização dos recursos para a concessão de 

subvenções no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa tal como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a esses 

programas em benefício do FEIE. O 

financiamento do FEIE destinado a 

projetos que apoiem as empresas em fase 

de arranque e a outras atividades 

relacionadas com a investigação, o 

desenvolvimento e a inovação deve, sem 

exceção, criar valor acrescentado para a 

economia real. 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 29-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (29-A) A Comissão deve apresentar à 

autoridade orçamental, no âmbito da 

revisão intercalar do QFP, as 

possibilidades existentes para reafetar a 

favor da garantia da UE o financiamento 

disponível destinado a programas que não 

o programa Horizonte 2020 e o 

Mecanismo «Interligar a Europa». 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 
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não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento. Esta «reserva 

de projetos» deve assegurar que são 

disponibilizadas ao público informações 

sobre projetos de investimento, de forma 

regular e estruturada, por forma a garantir 

que os investidores dispõem de 

informações fiáveis para fundamentar as 

suas decisões de investimento. 

não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento útil e que 

possam nomeadamente ser desenvolvidos 

através de parcerias público-privadas. 

Esta «reserva de projetos» deve assegurar 

que são disponibilizadas ao público 

informações sobre projetos de 

investimento, de forma regular e 

estruturada, por forma a garantir que os 

investidores dispõem de informações 

fiáveis para fundamentar as suas decisões 

de investimento. 

 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

(32) Os Estados-Membros encetaram já 

igualmente, a nível nacional, trabalhos 

com vista a constituir e promover reservas 

de projetos de importância nacional. A 

informação preparada pela Comissão e 

pelo BEI deve fornecer ligações para as 

correspondentes reservas de projetos 

nacionais. 

(32) As autoridades e partes interessadas 

a nível regional e local, incluindo as 

plataformas regionais de inovação, as 

agências de desenvolvimento regional e as 

autoridades de gestão dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento, 

são uma fonte essencial de informações 

sobre oportunidades atuais e futuras de 

investimento. Os Estados-Membros devem, 

por conseguinte, avaliar o respetivo 

contributo, estabelecendo e promovendo, 

em simultâneo, reservas de projetos de 

importância nacional, regional, 

transfronteiriça ou macrorregional. A 

informação preparada pela Comissão e 
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pelo BEI deve fornecer ligações para as 

correspondentes reservas de projetos 

nacionais. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI deve 

informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE. 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI e a 

Comissão devem informar regularmente o 

Parlamento Europeu, o Conselho, o Comité 

Económico e Social Europeu e o Comité 

das Regiões sobre os progressos e o 

impacto do FEIE. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1. 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 1.º Artigo 1.º 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos 

1. A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE»). 

1. A Comissão e o Conselho celebrarão um 

acordo com o Banco Europeu de 

Investimento (BEI) com vista à instituição 

de um Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos («FEIE»), que será 

transmitido ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento 

por parte das empresas com menos de 

3000 trabalhadores, com especial enfoque 

nas pequenas e médias empresas, 

facultando ao BEI capacidade de absorção 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos competitivos e eficientes na 

União e assegurar um financiamento 

acessível e mais alargado às empresas – 

incluindo empresas em fase de arranque – 
com menos de 3 000 trabalhadores, com 

especial enfoque nas pequenas e médias 
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de riscos («Acordo FEIE»). empresas, facultando ao BEI capacidade de 

absorção de riscos («Acordo FEIE»). 

 

 1-A. A Comissão e o BEI assegurarão que 

o apoio do FEIE seja coerente e 

complementar relativamente a outras 

políticas e outros instrumentos da União, 

contribuindo igualmente para o objetivo 

de coesão económica, social e territorial. 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, as 

autoridades regionais e locais, bem como 

as entidades do setor privado. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 Definições 

 Para efeitos do presente regulamento, 

aplicam-se as seguintes definições: 

 (1) «Plataforma de investimento», um 

acordo de cofinanciamento estabelecido 

com vista a financiar um grupo de 

projetos que possa assumir a forma de um 

veículo para fins específicos legalmente 

constituído, de uma conta gerida ou de 

um contrato. Uma plataforma de 

investimento pode ser regional, 

macrorregional (reunindo diferentes 

Estados-Membros e/ou regiões), nacional 

(agrupando certos projetos de 

investimento no território de um 

determinado Estado-Membro) ou setorial 

(reunindo vários Estados-Membros no 
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âmbito de um setor); 
 

 (2)«Parte terceira», um organismo 

público ou privado, à exceção da 

Comissão ou do BEI, que possa, mediante 

autorização dos contribuidores existentes, 

contribuir diretamente para o FEIE e 

participar na sua estrutura governativa, 

incluindo os Estados-Membros, os bancos 

nacionais de fomento ou as agências 

públicas detidas ou controladas pelos 

Estados-Membros, as entidades do setor 

privado e as entidades de países terceiros. 

 (3)«adicionalidade», evitar, tanto quanto 

possível, o efeito de exclusão entre o 

FEIE e outros fundos da União ou 

recursos privados a nível do projeto, e 

utilizar o FEIE unicamente nos casos em 

que não seja possível obter financiamento 

integral junto de outras fontes em 

condições financeiras razoáveis. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafos 1 e 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 

uma Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento 

(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 

objetivo basear-se nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão a 

fim de prestar aconselhamento na 

identificação, preparação e 

desenvolvimento de projetos de 

investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 

uma Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento 

(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI prestará 

apoio tendo em atenção as especificidades 

e necessidades concretas dos 

Estados-Membros e terá por objetivo 

basear-se nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão, 

complementando-os, a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no âmbito do 

FEIE. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 
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aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário e sem 

prejuízo da competência da Comissão 

para controlar a aplicação do direito da 

União, sobre questões relevantes no 

domínio da legislação da UE.  

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

fomento e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento.  

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos especialistas em 

assistência técnica, dos bancos nacionais e 

regionais de fomento, das autoridades e 

partes interessadas a nível local e 

regional, incluindo plataformas regionais 

de inovação, das autoridades de gestão e 

comités de controlo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, bem como 

das agências de desenvolvimento regional. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Conselho de Direção elegerá, de entre os 

seus membros, um Presidente. 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. 

No exercício destas competências, o 

Conselho de Direção terá em 

consideração a necessidade de evitar a 

concentração geográfica. O Conselho de 

Direção elegerá, de entre os seus membros, 

um Presidente. 
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Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação do 

apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 

artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica.  

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação do 

apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 

artigo 5.º. 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável.  

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

um vasto leque de competências técnicas, 

nomeadamente em matéria de 

desenvolvimento regional, e serão 

nomeados pelo Conselho de Direção, por 

um mandato de três anos renovável.  

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples.  

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples.  

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. O Comité de Investimento terá em 

consideração o objetivo da União de 

reforçar a coesão económica, social e 

territorial e evitará desequilíbrios 

adicionais entre regiões, a fim de atingir 

um desenvolvimento global harmonioso 

em toda a União. 
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Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1  

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União e apoiar um dos 

seguintes objetivos gerais: 

2. A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União, bem como com 

a estratégia da União para um 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, e apoiar um dos seguintes 

objetivos gerais: 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais; 

energia, em especial as interconexões 

energéticas; e infraestruturas digitais; 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes 

e das ligações transfronteiriças, 

especialmente em centros industriais e 

turísticos; energia, em especial as 

interconexões energéticas e a energia 

renovável; e infraestruturas digitais; 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, investigação e desenvolvimento, 

tecnologia da informação e comunicação e 

inovação; 

(b) investimento em educação e formação, 

inclusão social, saúde, investigação e 

desenvolvimento, tecnologia da 

informação e comunicação e inovação, 

bem como no «crescimento azul»; 

(c) expansão da energia renovável e 

eficiência energética e dos recursos; 

(c) expansão da energia renovável e 

eficiência energética e dos recursos; 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social; 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social – incluindo, quando necessário, a 

habitação social –, bem como no domínio 

dos serviços públicos; 

(e) prestação de apoio financeiro às 

empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 

incluindo o financiamento de risco para 

fundo de maneio. 

(e) prestação de apoio financeiro às 

empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 

incluindo o financiamento de risco para 

fundo de maneio. 
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Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As operações em questão deverão 

contribuir para o desenvolvimento 

sustentável a longo prazo da região em 

que a operação é efetuada. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de 

elegibilidade aplicáveis. 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, em conformidade com os 

objetivos, os princípios e as regras do 

quadro jurídico aplicável a esses fundos e 

com os acordos de parceria e programas 

relevantes. Devem ser garantidas a 

coordenação, a complementaridade, a 

adicionalidade e a coerência, bem como 

as sinergias. A mesma rubrica de despesa 

não receberá apoios de mais de uma 

fonte. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4-A (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados nos termos do artigo 17.º, a 
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fim de estabelecer disposições específicas 

adicionais relativas à possibilidade de 

combinar o apoio dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento a projetos 

financiados pelo BEI com o apoio da 

garantia da UE, nomeadamente 

disposições relativas à participação dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento nas plataformas de 

investimento. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-B. A Comissão, o BEI e os 

Estados-Membros assegurarão que todos 

os investimentos com o apoio do FEIE 

tenham em conta o seu impacto a nível 

regional e na coesão económica, social e 

territorial, e fomentarão sinergias e uma 

coordenação eficaz entre o FEIE e os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, com vista a assegurar o 

respetivo contributo para o cumprimento 

do objetivo de coesão económica, social e 

territorial da União. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 9.º Artigo 9.º 

Reserva europeia de projetos de 

investimento 

Reserva europeia de projetos de 

investimento 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 
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futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. A seleção dos projetos deve ter em 

conta o valor acrescentado em termos de 

sustentabilidade económica e social. 

 1-A. Os Estados-Membros deverão utilizar 

a competência técnica das autoridades e 

partes interessadas a nível regional e 

local, incluindo as plataformas regionais 

de inovação, as agências de 

desenvolvimento regional e as autoridades 

de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, que 

constituem uma fonte de informações 

sobre oportunidades atuais e futuras de 

investimento. 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, todas as informações 

disponíveis sobre os investimentos atuais e 

futuros que contribuem de modo 

significativo para a consecução dos 

objetivos políticos da UE. O Parlamento 

Europeu poderá solicitar à Comissão e ao 

BEI esclarecimentos adicionais sobre esta 

matéria. 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros e, quando 

adequado, as autoridades regionais e 

locais elaborarão, atualizarão e divulgarão, 

de forma regular e estruturada, 

informações sobre os projetos de 

investimento atuais e futuros no respetivo 

território. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu e ao 

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu, ao 
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Conselho um relatório sobre as suas 

operações de financiamento e 

investimento. O referido relatório será 

divulgado ao público e conterá: 

Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões um 

relatório sobre as suas operações de 

financiamento e investimento. O referido 

relatório será divulgado ao público e 

conterá: 

(a) uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país e 

região e da sua conformidade com o 

presente regulamento, juntamente com uma 

avaliação da repartição das operações de 

financiamento e investimento do BEI entre 

os objetivos enumerados no artigo 5.º, 

n.º 2; 

(a) uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país, 

região e macrorregião e da sua 

conformidade com o presente regulamento, 

juntamente com uma avaliação da 

repartição das operações de financiamento 

e investimento do BEI entre os objetivos 

enumerados no artigo 5.º, n.º 2; 

 (-A) uma descrição dos projetos em que o 

apoio dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento seja combinado com o 

apoio do FEIE, bem como o montante 

total das contribuições de cada fonte; 

 (-a-A) uma avaliação do valor 

acrescentado europeu e da contribuição 

do FEIE para a consecução dos objetivos 

políticos da União, nomeadamente os 

objetivos de crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo; 

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 

da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 

da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

(c) uma avaliação dos benefícios 

financeiros transferidos para os 

beneficiários das operações de 

financiamento e investimento do BEI, de 

forma agregada; 

(c) uma avaliação dos benefícios 

financeiros transferidos para os 

beneficiários das operações de 

financiamento e investimento do BEI, de 

forma agregada; 

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI; 

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, nomeadamente dos resultados 

alcançados; 

(e) informações pormenorizadas sobre os 

acionamentos da garantia da UE; 

(e) informações pormenorizadas sobre os 

acionamentos da garantia da UE; 

(f) as demonstrações financeiras do FEIE; (f) as demonstrações financeiras do FEIE; 
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Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. No relatório referido no n.º 2, alínea 

b), a Comissão examinará o contributo do 

FEIE para a estratégia da União para um 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, a sua coerência com outras 

políticas e com outros instrumentos da 

União, bem como o impacto das 

operações do FEIE na coesão económica, 

social e territorial. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Sempre que os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento sejam 

utilizados com vista a contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI invista com o apoio da 

garantia da UE, ao abrigo do artigo 5.º, 

n.º 4, do presente regulamento, os 

Estados-Membros proporcionarão 

informações sobre esse contributo em 

conformidade com as obrigações de 

apresentação de um relatório estipuladas 

no artigo 50.º, n.º 5, e no artigo 52.º, n.º 2, 

alínea d), do Regulamento das 

Disposições Comuns. 

 

 

 



 

RR\1058953PT.doc 319/384 PE551.465v03-00 

 PT 

PROCESSO 

Título Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

Referências COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Comissão competente quanto ao fundo 

Data de comunicação em sessão 
BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Parecer emitido por 

Data de comunicação em sessão 
REGI 

28.1.2015 

Relator 

Data de designação 
Lambert van Nistelrooij 

11.2.2015 

Artigo 55.º - Reuniões conjuntas das 

comissões 

Data de comunicação em sessão 

        

9.3.2015 

Exame em comissão 26.2.2015    

Data de aprovação 26.3.2015    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

32 

6 

1 

Deputados presentes no momento da 

votação final 
Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, 

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela 

Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze 

Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra 

Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, 

Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 
Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, 

Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James 

Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 
Daniela Aiuto 

 
 

 



 

PE551.465v03-00 320/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

 

15.4.2015 

PARECER DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relator de parecer: Albert Deß 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O nível de investimento na UE registou uma quebra de cerca de 15 % relativamente ao ponto 

culminante que havia atingido em 2007, situando-se assim bastante abaixo do que seria de 

esperar tendo em conta a sua tendência histórica. Tal deve-se também à crise económica e 

financeira, prejudicando o relançamento da conjuntura económica, a criação de emprego, o 

crescimento a longo prazo e a competitividade. A retoma económica, que, de acordo com as 

projeções, será apenas parcial ao longo dos próximos anos, exige que sejam tomadas medidas 

adicionais por forma a suprir o défice de investimento. A Comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural apoia, por conseguinte, as orientações políticas plurianuais da 

Comissão Europeia para 2014-2019, em que esta questão é identificada como um desafio 

político central.  

 

O «plano de investimento para a Europa» proposto reúne a mobilização de fundos adicionais 

para o investimento durante os próximos três anos, num montante correspondente a, pelo 

menos, 315 mil milhões de euros, a fim de maximizar o impacto dos fundos públicos e 

desbloquear o investimento privado, iniciativas específicas, em consonância com as 

necessidades da economia real, e medidas que visam aumentar a atratividade do investimento 

na Europa. 

 

O estabelecimento de um quadro jurídico e de dotações orçamentais constitui a condição 

prévia para o programa de investimento. O regulamento proposto, depois de adotado, será 

executado conjuntamente pela Comissão e pelo BEI, na qualidade de parceiros estratégicos, 

mas não deverá ser implementado através da criação de uma burocracia ou de sistemas de 

pagamento suplementares que ponha em causa a consecução eficiente dos objetivos do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE). 
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Tendo em conta o papel central que desempenham na economia da UE, nomeadamente em 

termos de criação de emprego, as pequenas e médias empresas (PME) serão as principais 

beneficiárias do apoio facultado ao abrigo da presente proposta. Neste contexto, é 

fundamental envolver plenamente a Política Agrícola Comum (PAC), uma vez que se trata do 

único domínio de ação política da inteira competência comunitária que tem um âmbito de 

aplicação territorial, pelo que é ideal para a execução, em todo o território da UE, dos projetos 

relacionados com o FEIE. Além disso, a PAC criou uma mais-valia significativa em muitas 

zonas da UE. 

 

Para que a realização dos investimentos orientados para fins específicos seja bem-sucedida, a 

configuração e a aplicação dos mecanismos de apoio devem basear-se na experiência 

adquirida com os instrumentos de financiamento e programas existentes, nomeadamente a 

PAC.  Tal aplica-se em especial às empresas nas zonas rurais, onde é particularmente 

necessário gerar crescimento económico e conservar os postos de trabalho. 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Orçamentos e 

a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, 

a terem em conta as seguintes alterações: 

 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento. Conjugados com 

um ímpeto renovado ao financiamento do 

investimento, estes pré-requisitos podem 

contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 

que os projetos de investimento contribuem 

para apoiar o emprego e a procura e 

induzem um reforço sustentado do 

potencial de crescimento. 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

pré-requisitos indispensáveis para apoiar o 

crescimento e estimular o investimento. 

Conjugados com um ímpeto renovado ao 

financiamento do investimento, estes pré-

requisitos podem contribuir para criar um 

ciclo virtuoso, em que os projetos de 

investimento contribuem para apoiar o 

emprego e a procura e induzem um reforço 

sustentado do potencial de crescimento. 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 

global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados, que assenta em três 

pilares: mobilizar financiamento para o 

investimento, fazer o investimento chegar à 

economia real e melhorar o clima de 

investimento na União. 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 

global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados, que assenta em três 

pilares: mobilizar financiamento para o 

investimento, fazer o investimento chegar à 

economia real e melhorar o clima de 

investimento na União. Esta estratégia 

complementa os objetivos de promoção da 

coesão económica, social e territorial na 

União e nos Estados-Membros. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

realização das reformas estruturais 

necessárias, da remoção dos entraves ao 

investimento, do reforço do Mercado 

Único, de uma maior previsibilidade 

regulamentar e da redução da burocracia 

regulamentar. O funcionamento do FEIE, 

bem como o investimento em geral em 

toda a Europa, deverão beneficiar deste 

trabalho de acompanhamento. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 
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Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado e geograficamente 

equilibrado ao financiamento. Um melhor 

acesso ao financiamento deverá ser 

especialmente benéfico para as pequenas e 

médias empresas, incluindo as 

explorações agrícolas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

competitividade, o potencial de 

crescimento e a coesão económica, social e 

territorial da União, em particular, nas 

zonas rurais, isoladas e desfavorecidas. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União, o 

desenvolvimento de infraestruturas, 

designadamente, nas zonas rurais, a 

investigação e a inovação, o 

desenvolvimento e a modernização do 

setor agroalimentar e a melhoria do 

acesso das PME deste setor ao 

financiamento. A PAC, como único 

domínio de ação política de inteira 
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competência comunitária, tem um âmbito 

de aplicação territorial, sendo, por 

conseguinte, ideal para a execução de 

forma abrangente de projetos 

relacionados com o FEIE. Muitos dos 

atuais instrumentos da PAC podem ser 

utilizados para realizar com êxito 

investimentos com um objetivo específico. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização em toda a União, 

necessitam de assistência para atrair 

financiamento do mercado, nomeadamente 

no que respeita aos investimentos que 

comportam um maior grau de risco. O 

FEIE deve ajudar estas empresas a superar 

a escassez de capital, permitindo ao BEI e 

ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 

efetuar injeções diretas e indiretas de 

capital, bem como prestar garantias para 

uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE. 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização em toda a União, 

necessitam de assistência para atrair 

financiamento do mercado, nomeadamente 

no que respeita aos investimentos que 

comportam um maior grau de risco. Tal 

aplica-se em especial às empresas nas 

zonas rurais, onde é particularmente 

necessário gerar crescimento económico e 

conservar os postos de trabalho, a fim de 

prevenir o êxodo rural. O FEIE deve 

ajudar estas empresas a superar a escassez 

de capital, permitindo ao BEI e ao Fundo 

Europeu de Investimento («FEI») efetuar 

injeções diretas e indiretas de capital, bem 

como prestar garantias para uma 

titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
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Texto da Comissão Alteração 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. A 

ação do FEIE com vista à disponibilização 

de financiamento às pequenas e médias 

empresas e às pequenas empresas de média 

capitalização deve ser canalizada através 

do Fundo Europeu de Investimento 

(«FEI») para beneficiar da sua experiência 

nestas atividades. 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos e benefícios o mais rapidamente 

possível. A ação do FEIE com vista à 

disponibilização de financiamento às 

pequenas e médias empresas, 

designadamente, às empresas que operam 

nas zonas rurais, e às pequenas empresas 

de média capitalização deve ser canalizada 

através do Fundo Europeu de Investimento 

(«FEI») para beneficiar da sua experiência 

nestas atividades. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor social e económico. Deve em 

especial visar projetos que promovam a 

criação de emprego, o crescimento a longo 

prazo e a competitividade. O FEIE deve 

apoiar um vasto leque de produtos 

financeiros, incluindo capital próprio, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar 

às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor social e económico. Deve em 

especial visar projetos que promovam a 

criação de postos de trabalho de qualidade 

e a longo prazo e o crescimento, a 

inovação e a competitividade sustentáveis 

e a longo prazo, em particular, medidas 

no domínio das infraestruturas (digitais e 

de transportes, designadamente, a banda 

larga de alta velocidade em todas as 

regiões da União). O FEIE deve apoiar um 

vasto leque de produtos financeiros, 

incluindo capital próprio, dívida ou 

garantias, para melhor se adequar às 

necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular o investimento do setor 

privado e o envolvimento das 
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coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

comunidades rurais nos projetos. O FEIE 

não deve ser um substituto para o 

financiamento privado do mercado mas 

sim catalisar o financiamento privado 

compensando as falhas do mercado sem 

aumentar os encargos administrativos ou 

criar sistemas de pagamentos adicionais, 

que comprometeriam a eficiência dos 

objetivos do FEIE, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. O FEIE 

deve assegurar também a coerência e a 

complementaridade com os projetos já 

financiados por fundos da UE, dando 

especial atenção aos fundos de 

desenvolvimento rural. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países e regiões mais 

afetados pela crise financeira, bem como 

nas numerosas zonas desfavorecidas da 

Europa que são zonas rurais e nas zonas 

que têm uma localização muito periférica, 

que são afetadas pelo desemprego elevado 

e pelo despovoamento. Só deve ser 

utilizado caso não seja possível obter 

financiamento junto de outras fontes em 

condições razoáveis. 

 

 



 

RR\1058953PT.doc 327/384 PE551.465v03-00 

 PT 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado; o FEIE 

deve visar também cuidadosamente 

investimentos que possam criar circuitos 

económicos. 

 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais ou as 

agências públicas detidas ou controladas 

pelos Estados-Membros, entidades do setor 

privado e entidades do exterior da União, 

sujeito ao acordo dos contribuidores já 

existentes. As partes terceiras podem 

contribuir diretamente para o FEIE e 

participar na sua estrutura governativa. 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais ou as 

agências públicas detidas ou controladas 

pelos Estados-Membros, entidades do setor 

privado e entidades do exterior da União, 

sujeito ao acordo dos contribuidores já 

existentes. As partes terceiras podem 

contribuir diretamente para o FEIE e ser 

consultadas no âmbito da sua estrutura 

governativa. 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) As contribuições financeiras dos 

Estados-Membros para o FEIE, 

nomeadamente, a sua eventual 

participação em plataformas de 

investimento, não devem ser tidas em 

conta pela Comissão Europeia na 

definição dos ajustamentos orçamentais 

no âmbito da vertente preventiva do Pacto 

de Estabilidade e Crescimento. 
 

 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que são 

apoiados pela garantia da UE, desde que se 

encontrem satisfeitos todos critérios de 

elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 

desta abordagem deverá maximizar o 

potencial de atração dos investidores para 

os domínios de investimento visados pelo 

FEIE. 

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que são 

apoiados pela garantia da UE, desde que se 

encontrem satisfeitos todos critérios de 

elegibilidade aplicáveis. É também 

necessário aproveitar plenamente os 

instrumentos de ação política da PAC que 

já criaram um importante valor 

acrescentado em muitos pontos da União. 

O FEIE deve estar em completa sintonia 

com os instrumentos financeiros 

inovadores utilizados na política agrícola. 

A flexibilidade desta abordagem deverá 

maximizar o potencial de atração dos 

investidores para os domínios de 

investimento visados pelo FEIE. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 
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Texto da Comissão Alteração 

(22) Em conformidade com o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 

matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). A Comissão 

anunciou igualmente que irá fornecer 

orientações complementares sobre esse 

conjunto de princípios fundamentais, com 

vista a assegurar uma utilização eficiente 

dos fundos públicos. 

(22) Em conformidade com o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas, em 

investigação e desenvolvimento e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 

matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). Com o objetivo de 

assegurar uma utilização eficiente dos 

fundos públicos, a Comissão considera a 

possibilidade de fornecer orientações 

complementares de modo a garantir a 

total coerência com as regras relativas aos 

auxílios estatais para um setor específico 

caso os projetos devam ser financiados 

parcialmente por subvenções públicas. 

 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 



 

PE551.465v03-00 330/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União. 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e regionais e 

das autoridades de gestão dos Fundos 

Europeus Estruturais, agrícolas e de 

Investimento. Estabelecer-se-á assim um 

ponto de entrada único para as questões 

relacionadas com a assistência técnica e os 

encargos administrativos relativos aos 

investimentos no interior da União. 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a contribuição 

a partir do orçamento da União, as 

dotações disponíveis do programa 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020), 

previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho2, e do Mecanismo Interligar a 

Europa, previsto no Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho3, devem ser reduzidas. Estes 

programas prosseguem objetivos que não 

são retomados no FEIE. Todavia, a 

redução de ambos os programas com vista 

ao financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar o 

efeito financeiro nas áreas da investigação, 

do desenvolvimento, da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações e das 

(29) Para financiar em parte a contribuição 

a partir do orçamento da União, as 

dotações disponíveis do programa 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020), 

previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho2, e do Mecanismo Interligar a 

Europa, previsto no Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho3, devem ser reduzidas. Estes 

programas prosseguem objetivos que não 

são retomados no FEIE. Todavia, a 

redução de ambos os programas com vista 

ao financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar o 

efeito financeiro nas áreas da investigação, 

do desenvolvimento, da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações e das 
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infraestruturas energéticas, relativamente à 

utilização dos recursos para a concessão de 

subvenções no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa tal como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a esses 

programas em benefício do FEIE. 

infraestruturas energéticas, relativamente à 

utilização dos recursos para a concessão de 

subvenções no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa tal como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a esses 

programas em benefício do FEIE. O FEIE 

não deverá ser financiado por quaisquer 

montantes adicionais provenientes dos 

fundos europeus estruturais ou de 

investimento. 

__________________ __________________ 

2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o Horizonte 

2020 - Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação (2014-2020) e que revoga a 

Decisão n.º 1982/2006/CE (JO L 347de 

20.12.2013, p. 104). 

2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o Horizonte 

2020 - Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação (2014-2020) e que revoga a 

Decisão n.º 1982/2006/CE (JO L 347de 

20.12.2013, p. 104). 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 

n.º 67/2010 (JO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 

n.º 67/2010 (JO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 

não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 

não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 
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fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento. Esta «reserva 

de projetos» deve assegurar que são 

disponibilizadas ao público informações 

sobre projetos de investimento, de forma 

regular e estruturada, por forma a garantir 

que os investidores dispõem de 

informações fiáveis para fundamentar as 

suas decisões de investimento. 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

apoio dos Estados-Membros e em consulta 

com as autoridades regionais, o setor 

privado e a sociedade civil, devem 

promover a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento. Esta «reserva 

de projetos» deve assegurar que são 

disponibilizadas ao público informações 

sobre projetos de investimento, de forma 

regular, intuitiva e estruturada, por forma a 

garantir que os investidores dispõem de 

informações fiáveis para fundamentar as 

suas decisões de investimento. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento por 

parte das empresas com menos de 3000 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

pequenas e médias empresas, facultando ao 

BEI capacidade de absorção de riscos 

(«Acordo FEIE»). 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado e mais fácil e 

geograficamente equilibrado ao 

financiamento por parte das empresas com 

menos de 3000 trabalhadores, com especial 

enfoque nas pequenas e médias empresas, 

facultando ao BEI capacidade de absorção 

de riscos, dando especial prioridade às 

empresas e às cooperativas situadas nas 

zonas rurais e nas zonas estruturalmente 

frágeis e desfavorecidas, bem como nas 

zonas que têm uma localização muito 

periférica, bem como ao fomento de 

projetos que promovam a coesão 

territorial e a interconexão nas zonas 

rurais («Acordo FEIE»). 
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Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O FEIE apoiará os investimentos 

estratégicos que tenham um valor 

acrescentado social, ambiental e 

económico elevado, promovam a coesão 

económica, social e territorial e 

contribuam para a consecução dos 

objetivos da União em todos os domínios 

políticos, incluindo a agricultura e o setor 

agroalimentar. 

 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, as 

autoridades regionais e locais, os 

organismos de interesse público, as 

parcerias público-privadas (PPP) e as 

instituições de investigação públicas. 

 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O FEIE será responsável pelo 

financiamento de projetos que tenham um 

valor acrescentado significativo, tendo 

sempre em atenção a complementaridade 

e a coerência com todos os outros projetos 

financiados pela UE. 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Critérios de elegibilidade para a 

utilização da garantia da UE 

 O Acordo FEIE deve prever que o FEIE 

apoiará projetos que: 

 (a) Sejam coerentes com as políticas da 

União; 

 (b) Sejam económica e tecnicamente 

viáveis; 

 (c) Impliquem adicionalidade; e 
 

 (d) Maximizem, se possível, a mobilização 

de capitais do setor privado. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI. 

A PEAI terá por objetivo basear-se nos 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI, 

sem, contudo, criar encargos 

administrativos adicionais ou outros 
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e da Comissão a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE.  

sistemas. A PEAI terá por objetivo basear-

se nos atuais serviços de aconselhamento 

do BEI e da Comissão a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. A PEAI prestará assistência de 

caráter específico de acordo com as 

particularidades e necessidades dos 

Estados-Membros com mercados 

financeiros menos desenvolvidos. Isto 

inclui o apoio à utilização da assistência 

técnica para a estruturação dos projetos, a 

utilização de instrumentos financeiros 

inovadores e a utilização de parcerias 

público-privadas e aconselhamento, se 

necessário, sobre questões relevantes no 

domínio da legislação da UE. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

fomento e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento.  

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais e 

regionais de fomento e das autoridades de 

gestão dos Fundos Europeus Estruturais, 

agrícolas e de Investimento. 

 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

O Comité de Investimento será composto 

por oito peritos independentes e pelo 
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Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de 

Direção, por um mandato de três anos 

renovável. 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio da estruturação e do 

financiamento de projetos, bem como 

serem especialistas macroeconómicos em 

desenvolvimento económico e social 

regional. O Comité de Investimento terá 

uma composição pluridisciplinar que 

abrangerá uma vasta gama de 

especialistas em vários setores, tais como 

a agricultura, a investigação, os 

transportes e as PME. O Comité de 

Investimento será nomeado pelo Conselho 

de Direção, por um mandato de três anos 

renovável. Na nomeação do Comité, o 

Conselho de Direção deve ter em 

consideração o equilíbrio entre géneros 

dos membros. 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A União prestará uma garantia ao BEI para 

operações de financiamento ou 

investimento efetuadas no interior da 

União e abrangidas pelo presente 

regulamento («garantia da UE»). A 

garantia da UE será concedida como uma 

garantia automática no que respeita aos 

instrumentos referidos no artigo 6.º. 

A União prestará uma garantia ao BEI para 

operações de financiamento ou 

investimento efetuadas no interior da 

União e abrangidas pelo presente 

regulamento («garantia da UE»). A 

garantia da UE será concedida como uma 

garantia automática no que respeita aos 

instrumentos referidos no artigo 6.º. Nem 

os objetivos do programa Horizonte 2020, 

nem os do Mecanismo Interligar a 

Europa podem, em caso algum, ser 

afetados pelo estabelecimento da garantia 

ao FEIE . 
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Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais; 

energia, em especial as interconexões 

energéticas; e infraestruturas digitais; 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente infraestruturas 

relacionadas com as comunidades locais e 

regionais, no domínio dos transportes, 

especialmente em zonas industriais, rurais 

e agrícolas e centros turísticos; energia, 

em especial as interconexões energéticas; e 

infraestruturas digitais e de 

telecomunicações, sendo dada prioridade 

às zonas rurais com atraso no acesso à 

banda larga de alta velocidade; 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, investigação e desenvolvimento, 

tecnologia da informação e comunicação 

e inovação; 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, serviços sociais e de cuidados 

continuados, investigação e 

desenvolvimento, incluindo a 

investigação, o reforço de capacidades das 

comunidades locais e as infraestruturas 

relevantes para a investigação e a 

inovação; 

 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) expansão da energia renovável e (c) Expansão da energia renovável, 
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eficiência energética e dos recursos; investigação no domínio das energias 

renováveis e expansão da eficiência 

energética e dos recursos; 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social; 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, da agricultura, dos recursos 

naturais, do desenvolvimento rural e 

urbano e no domínio social; 

 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) prestação de apoio financeiro às 

empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 

incluindo o financiamento de risco para 

fundo de maneio. 

(e) prestação de apoio financeiro às 

empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 

incluindo o financiamento de risco para 

fundo de maneio e o apoio financeiro a 

investimentos que possam criar circuitos 

económicos. 

 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) transferências a partir do orçamento 

geral da União, 

(a) transferências a partir do orçamento 

geral da União, sem recurso a quaisquer 

montantes adicionais provenientes dos 

fundos europeus estruturais ou de 
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investimento,  

 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros e em consulta com as 

autoridades regionais, o setor privado e a 

sociedade civil, promoverão a criação de 

uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros e as autoridades 

regionais e locais elaborarão, atualizarão e 

divulgarão, de forma regular e estruturada, 

informações sobre os projetos de 

investimento atuais e futuros no respetivo 

território. 
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24.3.2015 

PARECER DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relator de parecer: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A Comissão comprometeu-se a lançar uma iniciativa centrada na criação de emprego, no 

crescimento a longo prazo e na competitividade. A Comunicação da Comissão intitulada «Um 

Plano de Investimento para a Europa» emitiu uma primeira série de orientações para a Europa 

poder ultrapassar a crise económica e financeira. O quadro jurídico da nova iniciativa foi 

apresentado na proposta de regulamento que institui o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE). O FEIE foi criado para gerar investimento privado através da 

mobilização de fundos públicos, assim como um ambiente favorável aos investimentos. Uma 

garantia inicial da UE ao Banco Europeu de Investimento (BEI), no valor de 16 mil milhões 

de euros, aliada a uma afetação, pelo próprio BEI, de 5 mil milhões de euros, deverá 

mobilizar fundos públicos, assegurando 315 mil milhões de euros de financiamento adicional 

para investimentos. O BEI já manifestou a sua disponibilidade para pré-financiar projetos de 

pequenas e médias empresas antes da pausa do verão de 2015. 

 

Educação e Formação 

O FEIE deve visar projetos que promovam a criação de emprego, reforcem o crescimento a 

longo prazo e aumentem a competitividade. O investimento em educação e formação é 

devidamente incluído nos objetivos gerais das operações de financiamento e investimento 

previstos pelo artigo 5.º, n.º 2, da proposta da Comissão. Uma educação e uma formação de 

elevada qualidade constituem aspetos fundamentais para a inclusão social e, numa fase 

posterior, se traduzem em decisões de investimento e em crescimento económico. 

 

Setores culturais e criativos (SCC) 

Apesar de tudo, a Comissão perdeu uma oportunidade de capitalizar ainda mais o grande 

potencial dos setores culturais e criativos. Na sua resolução intitulada «Promover os setores 

culturais e criativos europeus enquanto fontes de crescimento económico e emprego», o 
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Parlamento Europeu já tinha reconhecido o papel decisivo que os setores culturais e criativos 

podem desempenhar na recuperação económica da UE. Os SCC alimentam a inovação 

económica e social, interagem com muitas outras atividades económicas e atraem 

investidores. Por conseguinte, é necessário incluir os investimentos nos SCC nos objetivos 

gerais descritos no artigo 5.º, n.º 2, para que os investimentos futuros também possam ser 

direcionados para este importante setor da economia. 
 

Conhecimentos e experiência pertinentes 

A governação do FEIE é crucial para o sucesso do mesmo. O Comité de Investimento é o 

avaliador final dos projetos, cabendo-lhe decidir se a garantia da UE pode ser usada para um 

projeto em particular. A experiência em financiamento de projetos constitui um critério 

importante, mas não é suficiente para selecionar os peritos que compõem o Comité de 

Investimento. Para assegurar que os objetivos gerais das operações de financiamento e 

investimento são cumpridos, é igualmente necessário garantir que os membros do Comité de 

Investimentos têm experiência no domínio do apoio à concretização destes mesmos objetivos. 

Importa pois evitar, por todos os meios, que o Comité apresente uma composição 

desequilibrada, que corra o risco de privilegiar determinados objetivos políticos e negligenciar 

investimentos que são necessários em outras áreas, como é o caso da educação, da formação e 

dos SCC. 

 
 

Mecanismo Interligar a Europa 

Partes do FEIE serão financiadas mediante a reafetação de 3,3 mil milhões de euros do 

Mecanismo Interligar a Europa. Parte deste montante inclui 0,1 mil milhões de euros 

provenientes do orçamento de 2017-2018 para infraestruturas digitais europeias. Atualmente, 

a Europeana, a biblioteca, o arquivo e o museu digitais da Europa, é financiada através dessa 

rubrica orçamental. É necessário garantir que o financiamento e o bom funcionamento da 

Europeana não são afetados pela redução das verbas destinadas ao Mecanismo Interligar a 

Europa.  

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em (10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
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contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União, a fim de promover a 

economia e a criação de empregos, bem 

como a inclusão social e cultural. Um 

melhor acesso ao financiamento deverá ser 

especialmente benéfico para as pequenas e 

médias empresas. Convém igualmente 

estender os benefícios desse acesso 

alargado ao financiamento às empresas de 

média capitalização, ou seja, às empresas 

com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos sociais e 

económicos, promovendo a investigação, 

a educação e a formação, assim como 
contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O FEIE deve visar projetos com 

elevado valor social e económico, em 

especial projetos que promovam a criação 

(14) O FEIE deve visar projetos com 

elevado valor social e económico, em 

especial projetos que promovam a 
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de emprego, o crescimento a longo prazo e 

a competitividade. O FEIE deverá apoiar 

um vasto leque de produtos financeiros, 

incluindo capital, dívida ou garantias, para 

melhor se adequar às necessidades de cada 

projeto individual. Esta vasta gama de 

produtos deverá permitir que o FEIE se 

adapte às necessidades do mercado, 

estimulando simultaneamente o 

investimento do setor privado nos projetos. 

O FEIE não deve ser um substituto para o 

financiamento privado do mercado, mas 

sim catalisar o financiamento privado 

compensando as falhas do mercado, de 

modo a maximizar a eficácia e o valor 

estratégico da utilização dos fundos 

públicos. O requisito de coerência com os 

princípios aplicáveis aos auxílios estatais 

deverá contribuir para essa utilização 

eficaz e estratégica. 

investigação, a educação e a formação, a 

criação de emprego, o crescimento a longo 

prazo e a competitividade, e que 

contribuam para alcançar os objetivos da 

estratégia da União para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo. O 

FEIE deverá apoiar um vasto leque de 

produtos financeiros, incluindo capital, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar 

às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir que o FEIE se adapte às 

necessidades do mercado, estimulando 

simultaneamente o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado, mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 

coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) O FEIE deve visar projetos nos 

setores culturais e criativos (SCC). Os 

SCC funcionam como catalisadores e 

disseminadores da inovação, cujos efeitos 

positivos não se limitam apenas às esferas 

da cultura e da criação, estendendo-se 

também a muitos outros setores da 

economia. 

Justificação 

Vários estudos confirmam este enorme contributo para a economia da União em termos de 

crescimento e emprego. É fundamental que os SCC tenham acesso a modalidades e opções de 

financiamento, atendendo a que todas as obras criativas implicam riscos. 
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Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. É, por 

conseguinte, necessário definir princípios 

claros, critérios económicos e sociais 

pertinentes e condições de apoio ao FEIE. 

 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) O FEIE deve continuar a visar 

projetos nas áreas da educação, da 

formação e da investigação, do 

desenvolvimento de competências no 

domínio das TIC e da formação digital, 

assim como dos setores culturais e 

criativos. O investimento nestas áreas 

deve adotar uma abordagem holística, que 

respeite devidamente, em cada caso, o 

valor intrínseco da educação e da cultura. 

Os efeitos a longo prazo, a 

sustentabilidade e a elevada qualidade são 

critérios decisivos para a seleção dos 

projetos financiados. 
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Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

cabe supervisionar o cumprimento dos seus 

objetivos. A fim de beneficiar efetivamente 

da experiência do FEI, o FEIE deve apoiar 

o financiamento do FEI, a fim de lhe 

permitir realizar projetos individuais no 

domínio das pequenas e médias empresas e 

das pequenas empresas de média 

capitalização. 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento e no apoio aos 

objetivos gerais das operações de 

financiamento e investimento. O Comité 

de Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

cabe supervisionar o cumprimento dos seus 

objetivos. A fim de beneficiar efetivamente 

da experiência do FEI, o FEIE deve apoiar 

o financiamento do FEI, a fim de lhe 

permitir realizar projetos individuais no 

domínio das pequenas e médias empresas e 

das pequenas empresas de média 

capitalização. 

Justificação 

Adaptação às alterações no artigo 3.º, n.º 5. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deverá 

facultar um apoio reforçado ao 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deverá 

facultar um apoio reforçado ao 



 

RR\1058953PT.doc 347/384 PE551.465v03-00 

 PT 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. 

Estabelecer-se-á assim um ponto de 

entrada único para as questões relacionadas 

com a assistência técnica aos investimentos 

no interior da União. 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União, cujo acesso deve ser promovido 

através de uma abordagem multilingue e 

descentralizada, a fim de apoiar uma 

divulgação eficaz da informação. 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a 

contribuição a partir do orçamento da 

União, as dotações disponíveis do 

programa Horizonte 2020 - Programa-

Quadro de Investigação e Inovação 

(2014-2020), previsto pelo Regulamento 

(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho2, e do Mecanismo 

Interligar a Europa, previsto no 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho3, 

devem ser reduzidas. Esses programas 

prosseguem objetivos que não são 

replicados pelo FEIE. Todavia, a redução 

de ambos os programas com vista ao 

financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar, em certos domínios dos 

respetivos mandatos, um investimento 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar 

o efeito financeiro nas áreas da 

investigação, do desenvolvimento, da 

inovação, dos transportes, das 

telecomunicações e das infraestruturas 

Suprimido 
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energéticas, relativamente à utilização dos 

recursos para a concessão de subvenções 

no âmbito dos programas Horizonte 2020 

e Mecanismo Interligar a Europa tal 

como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a 

esses programas em benefício do FEIE. 

__________________  

2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020) e 

que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 

(JO L 347 de 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 

(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 

20.12.2013, p. 129). 

 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

(32) Os Estados-Membros encetaram já 

igualmente trabalhos a nível nacional 
com vista a constituir e promover reservas 

de projetos de importância nacional. A 

informação preparada pela Comissão e 

pelo BEI deve fornecer ligações para as 

correspondentes reservas de projetos 

nacionais. 

(32) Os Estados-Membros e as autoridades 

regionais e locais devem trabalhar com 

vista a constituir e promover reservas de 

projetos de importância europeia. A 

informação preparada pela Comissão e 

pelo BEI deve fornecer ligações para as 

correspondentes reservas de projetos 

nacionais. 
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Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento 

por parte das empresas com menos de 

3000 trabalhadores, com especial enfoque 

nas pequenas e médias empresas, 

facultando ao BEI capacidade de absorção 

de riscos («Acordo FEIE»). 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

financiamento mais alargado e mais 

acessível às empresas com menos de 3000 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

pequenas e médias empresas, facultando ao 

BEI capacidade de absorção de riscos 

(«Acordo FEIE»). 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros e as 

autoridades regionais e locais, bem como 

as entidades do setor privado. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 
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nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável.  

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável. O 

Comité de Investimento terá, no seu 

conjunto, vastos conhecimentos e 

experiência no domínio dos objetivos 

gerais, descritos no artigo 5.º, n.º 2, 

alíneas a) a e).  

Justificação 

A fim de otimizar o recurso à garantia da UE, é necessário assegurar que os peritos 

independentes do Comité de Investimento também possuem experiência no domínio dos 

objetivos gerais, descritos no artigo 5.º, n.º 2. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais; 

energia, em especial, as interconexões 

energéticas; e infraestruturas digitais; 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais e 

turísticos; energia, em especial, as 

interconexões energéticas; e infraestruturas 

digitais; 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Investimento no ensino e na formação, 

na saúde, na investigação e 

desenvolvimento, nas tecnologias da 

informação e comunicação e na inovação; 

(b) investimento no ensino e na formação, 

com o objetivo de colmatar o défice 

existente ao nível das competências, 

aumentar a empregabilidade e promover 

assim o crescimento, nas políticas sociais, 

incluindo a proteção social e os serviços 

sociais, na cultura e no setor criativo, na 
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saúde, na investigação e no 

desenvolvimento, nas tecnologias da 

informação e comunicação e na inovação; 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros e das autoridades 

regionais e locais, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros e as autoridades 

regionais e locais elaborarão, atualizarão e 

divulgarão, de forma regular e estruturada, 

informações sobre os projetos de 

investimento atuais e futuros no respetivo 

território. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 

da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

(b) uma avaliação do valor acrescentado 

europeu, da mobilização de recursos do 

setor privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; e da 

contribuição para a realização dos 

objetivos das políticas da União, 

nomeadamente para a estratégia da União 

para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo; 
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17.4.2015 

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e 

(UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Relatora de parecer: Danuta Maria Hübner 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta de regulamento que institui o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE) encontra-se no centro do chamado «Plano de Investimento para a Europa» da 

Comissão, lançado em novembro de 2014. Tendo como objetivo revitalizar a economia 

europeia atraindo investimento público adicional e maximizando a utilização de recursos 

públicos, esta proposta constitui o primeiro passo na aplicação do plano de investimento ao 

criar o quadro jurídico necessário para o mesmo no âmbito da ordem jurídica da UE. 

 

Embora a proposta da Comissão defina as disposições básicas necessárias para a criação do 

FEIE, a relatora identificou algumas lacunas em termos de transparência, das ligações com a 

estrutura institucional global e do quadro jurídico da União. A relatora gostaria, em particular, 

que a estrutura de governação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos fosse 

melhorada, tornando-se mais transparente e democraticamente responsável, reforçando o 

papel do Parlamento Europeu e clarificando melhor a divisão das responsabilidades entre os 

órgãos de governo do Fundo. As relações entre os diferentes níveis de governação têm de ser 

simplificadas para tornar claro quem é responsável pelas decisões em cada fase da avaliação 

do projeto. De qualquer modo, é preciso assegurar total independência e transparência na 

seleção dos projetos, assim como responsabilização democrática, particularmente tendo em 

conta que o financiamento virá em parte do orçamento da UE sob a forma de garantias. 

 

No que respeita à apresentação de relatórios, o papel do Parlamento tem de ser reforçado. 

Sendo a única instituição diretamente eleita pelos cidadãos europeus, o Parlamento deve ser 

informado com mais regularidade sobre as atividades do FEIE e dos seus órgãos de governo. 

Além disso, o BEI deve apresentar relatórios sobre os serviços prestados e o orçamento gasto 

pela Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento. 
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Em termos de transparência, a gestão do FEIE deve respeitar todas as normas pertinentes da 

UE relativamente ao acesso público a documentos e a informação. Também a independência 

do Conselho de Direção e do Comité de Investimento relativamente a interferências políticas 

deve ser salvaguardada e deve ser garantido que os seus membros possuem os conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar projetos de um vasto leque de domínios e regiões 

geográficas. Além disso, todos os documentos pertinentes relacionados com as possibilidades 

de investimento e os critérios de seleção dos projetos devem ser públicos e estar livremente 

disponíveis aos investidores e a todas as partes interessadas. Neste contexto, o Comité de 

Investimento deve estabelecer critérios claros e transparentes para a seleção de projetos no 

sentido de excluir a possibilidade de interferências políticas e assim assegurar uma base 

segura e justa para a participação de investidores privados.  

 

A Comissão deve garantir o tratamento justo e equitativo de todos os participantes no 

cofinanciamento de projetos ao abrigo do FEIE na formulação dos princípios fundamentais, 

para efeitos de avaliação dos auxílios estatais, que os projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. Neste sentido, estes critérios devem ser do 

conhecimento público de todos os investidores. 

 

Relativamente à seleção do instrumento jurídico, a relatora de parecer defende que alguns 

aspetos que a Comissão sugere incluir no Acordo FEIE devem antes fazer parte do 

regulamento em si, uma vez que dizem respeito a disposições fundamentais para a governação 

do Fundo e o seu lugar na estrutura institucional da União. A este respeito, a Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao Investimento deve ser objeto de normas de responsabilização 

mais estritas uma vez que será parcialmente financiada pelo orçamento da UE. 

 

Visto que as contribuições dos Estados-Membros para o FEIE não serão incluídas nos 

cálculos do ajustamento orçamental ao abrigo da vertente preventiva e da vertente corretiva 

do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a relatora insiste em que o Eurostat adote assim que 

possível regras pertinentes para o registo estatístico de tais contribuições, a fim de criar 

segurança jurídica e a previsibilidade. 

Em resumo, se bem que possa ser visto como um elemento catalisador para impulsionar mais 

investimentos na Europa, o FEIE poderia também preparar o caminho para uma melhor 

coordenação das políticas económicas e constituir mesmo um passo na direção de uma união 

económica e monetária mais integrada. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários e a Comissão dos Orçamentos, competentes quanto à matéria de fundo, a terem 

em conta as seguintes alterações: 
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Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Citação 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Tendo em conta o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente os artigos 172.º, 173.º, 

175.º, n.º 3, e 182.º, n.º 1, 

Tendo em conta o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente os artigos 172.º, 173.º, 

175.º, n.º 3, 182.º, n.º 1, e 194.º, 

 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 

global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados, que assenta em três 

pilares: A estratégia assenta em três 

pilares: mobilizar financiamento para o 

investimento, fazer o investimento chegar à 

economia real e melhorar o clima de 

investimento na União. 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 

global para resolver o problema da 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados, até se chegar a 

acordo quanto a um sistema de recursos 

próprios para o orçamento da União. A 

estratégia assenta em três pilares: mobilizar 

financiamento para o investimento, fazer o 

investimento chegar à economia real e 

melhorar o clima de investimento com 

vista a alcançar a coesão económica, 

social e territorial na União. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 
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funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho que 

acrescenta valor aos esforços nacionais. 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Embora o principal objetivo do 

FEIE seja agir como um elemento 

catalisador para o investimento na 

Europa, esta iniciativa poderá também 

desempenhar um papel importante como 

motor de uma melhor coordenação das 

políticas económicas entre os 

Estados-Membros e do progresso no 

sentido de uma maior integração da união 

económica e monetária; 

 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos e dos valores políticos da União. 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) Todas as disposições fundamentais 

relacionadas com a criação, a governação 

e a responsabilização do FEIE e da PEAI 
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estão contidas no presente regulamento e 

apenas as medidas necessárias para a sua 

aplicação deveriam estar inseridas no 

Acordo FEIE entre a Comissão e o BEI, 

sem prejuízo dos respetivos poderes das 

instituições da União; 

 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. Caso um 

tribunal de contas nacional ou um 

conselho independente ou qualquer 

organismo de combate à corrupção de um 

Estado-Membro expresse dúvidas sobre 

um projeto, um tipo de investimento ou 

sobre um organismo responsável pelo 

investimento de fundos públicos, e essas 

dúvidas sejam comunicadas ao FEIE, o 

FEIE deve ter em conta esse parecer. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) No exercício das funções que lhes 

são atribuídas por força do presente 

regulamento, os órgãos de governo do 

FEIE (nomeadamente, o Conselho de 

Direção e o Comité de Investimento) 

devem agir de forma independente e no 

interesse do FEIE, sem procurarem ou 

aceitarem instruções de qualquer órgão 
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público ou privado. 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes e imparciais, com 

conhecimentos e experiência nos domínios 

abrangidos pelos projetos de investimento. 

Os especialistas do Comité de 

Investimento devem ser selecionados com 

base num processo transparente que 

garanta que o Comité dispõe de 

competências tão amplas quanto possível, 

que abranjam vários setores e mercados 

geográficos da União. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. 
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Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) O Comité do Investimento deve 

estabelecer um conjunto de critérios 

transparentes, justos e objetivos para a 

avaliação dos projetos, que devem ser do 

conhecimento público e nos quais o 

Comité de Investimento deve basear as 

suas deliberações. Os resultados dessas 

deliberações devem ser do conhecimento 

público. 

 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais ou as 

agências públicas detidas ou controladas 

pelos Estados-Membros, entidades do setor 

privado e entidades do exterior da União, 

sujeito ao acordo dos contribuidores já 

existentes. As partes terceiras podem 

contribuir diretamente para o FEIE e 

participar na sua estrutura governativa. 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais e 

regionais ou as agências públicas detidas 

ou controladas pelos Estados-Membros e 

pelas autoridades regionais, entidades do 

setor privado e entidades do exterior da 

União, sujeito ao acordo dos contribuidores 

já existentes. As partes terceiras podem 

contribuir diretamente para o FEIE.  

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 
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Texto da Comissão Alteração 

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que 

são apoiados pela garantia da UE, desde 

que se encontrem satisfeitos todos 

critérios de elegibilidade aplicáveis. A 

flexibilidade desta abordagem deverá 

maximizar o potencial de atração dos 

investidores para os domínios de 

investimento visados pelo FEIE. 

Suprimido 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Em conformidade com o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 

matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). A Comissão anunciou 

igualmente que irá fornecer orientações 

complementares sobre esse conjunto de 

princípios fundamentais, com vista a 

assegurar uma utilização eficiente dos 

(22) Em conformidade com o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. Os 

critérios, que devem ser desenvolvidos 

com base nestes princípios, devem 

garantir o tratamento justo e equitativo de 

todas as partes interessadas envolvidas no 

cofinanciamento do projeto. A Comissão 

anunciou que, se um dado projeto satisfizer 

estes critérios equitativos e objetivos e 

receber apoio do FEIE, qualquer apoio 

nacional complementar será apreciado 

mediante uma avaliação simplificada e 

acelerada em matéria de auxílios estatais, 

na qual o único elemento adicional a 

verificar pela Comissão será a 

proporcionalidade do apoio público 
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fundos públicos. (ausência de sobrecompensação). A 

Comissão anunciou igualmente que irá 

fornecer orientações complementares sobre 

esse conjunto de princípios fundamentais, 

com vista a assegurar uma utilização 

eficiente dos fundos públicos. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) Visto que as contribuições 

nacionais para o FEIE não serão 

tomadas em conta pela Comissão 

aquando da definição do ajustamento 

orçamental ao abrigo da vertente 

preventiva e da vertente corretiva do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento, o 

Eurostat deve adotar, assim que possível, 

as regras para o registo estatístico e a 

categorização das contribuições dos 

Estados-Membros para o FEIE, a fim de 

proporcionar previsibilidade e segurança 

aos Estados-Membros quando estes 

preparam a apresentação dos seus 

programas de estabilidade e convergência, 

bem como dos seus programas nacionais 

de reformas. 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto, bem 

como de identificar os aspetos suscetíveis 

de melhorar as futuras atividades. Estas 

(25) O BEI e o Comité de Investimento 

devem proceder regularmente à avaliação 

das atividades apoiadas pelo FEIE e 

prestar informações sobre elas ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, a fim 

de apreciar a respetiva relevância, 
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avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

sustentabilidade. 

desempenho e impacto, bem como de 

identificar os aspetos suscetíveis de 

melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações e informações deverão ser 

divulgadas ao público e contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

sustentabilidade. 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. 

Estabelecer-se-á assim um ponto de 

entrada único para as questões relacionadas 

com a assistência técnica aos investimentos 

no interior da União. 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia Pública de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. 

Estabelecer-se-á assim um ponto de 

entrada único para as questões relacionadas 

com a assistência técnica aos investimentos 

no interior da União. O BEI deve 

apresentar anualmente um relatório ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 

os serviços prestados pela PEAI e a 

execução do respetivo orçamento. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a contribuição 

a partir do orçamento da União, as 

(29) Para financiar em parte a contribuição 

a partir do orçamento da União, as 
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dotações disponíveis do programa 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020), 

previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, e do Mecanismo Interligar a 

Europa, previsto no Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, devem ser reduzidas. Estes 

programas prosseguem objetivos que não 

são retomados no FEIE. Todavia, a 

redução de ambos os programas com vista 

ao financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar o 

efeito financeiro nas áreas da investigação, 

do desenvolvimento, da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações e das 

infraestruturas energéticas, relativamente à 

utilização dos recursos para a concessão de 

subvenções no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa tal como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a esses 

programas em benefício do FEIE. 

dotações disponíveis do programa 

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (20142020), 

previsto pelo Regulamento (UE) 

n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, e do Mecanismo Interligar a 

Europa, previsto no Regulamento (UE) 

n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, devem ser reduzidas. Estes 

programas prosseguem objetivos que não 

são retomados no FEIE. Todavia, a 

redução de ambos os programas com vista 

ao financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar o 

efeito financeiro nas áreas da investigação, 

do desenvolvimento, da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações e das 

infraestruturas energéticas, relativamente à 

utilização dos recursos para a concessão de 

subvenções no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa tal como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a esses 

programas em benefício do FEIE. 

Qualquer outra alteração das bases 

jurídicas destes programas que pudesse 

ser imprescindível para a eficácia da sua 

execução em consequência dos seus 

escassos recursos financeiros deve ser 

efetuada o mais depressa possível, a fim 

de evitar atrasos na execução.  

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 

(31) Existe, na União, um número 

importante de projetos potencialmente 

viáveis que não estão a ser financiados por 
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não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação de uma reserva 

transparente de projetos de investimento 

atuais e futuros na União que são 

adequados para investimento. Esta «reserva 

de projetos» deve assegurar que são 

disponibilizadas ao público informações 

sobre projetos de investimento, de forma 

regular e estruturada, por forma a garantir 

que os investidores dispõem de 

informações fiáveis para fundamentar as 

suas decisões de investimento. 

não beneficiarem da devida segurança e 

transparência. Tal deve-se frequentemente 

ao facto de os investidores privados não 

terem conhecimento dos projetos ou não 

disporem de informações suficientes para 

fazer uma avaliação dos riscos de 

investimento. A Comissão e o BEI, com o 

apoio dos Estados-Membros, devem 

promover a criação, única e 

exclusivamente para fins de informação, 
de uma reserva transparente de projetos de 

investimento atuais e futuros na União que 

são adequados para investimento. Esta 

«reserva de projetos» deve assegurar que 

são disponibilizadas ao público 

informações sobre projetos de 

investimento, de forma regular e 

estruturada, por forma a garantir que os 

investidores dispõem de informações 

fiáveis para fundamentar as suas decisões 

de investimento. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI deve 

informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE; 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI e os 

órgãos de governo do FEIE devem 
informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE. Em conformidade 

com as normas da União em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu 

sítio Web, informações sobre todas as 

suas operações de financiamento e 

investimento e sobre o respetivo 

contributo para os objetivos gerais do 

FEIE; 
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Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE»). 

A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) com 

vista à instituição de um Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos («FEIE»), 

em conformidade com os requisitos 

definidos no presente regulamento. 

 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros, nas condições nele 

fixadas. Sob reserva do consentimento dos 

contribuidores existentes, o Acordo FEIE 

será igualmente aberto à adesão de outras 

partes terceiras, incluindo os bancos 

nacionais de fomento ou as agências 

públicas detidas ou controladas pelos 

Estados-Membros, bem como as entidades 

do setor privado. Os Estados-Membros e 

outras partes terceiras não podem 

integrar a estrutura governativa do FEIE. 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão ficará habilitada a 

aderir ao Acordo FEIE em nome da 

União por meio de um ato delegado, em 
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conformidade com o artigo 17.º, desde que 

o Acordo FEIE satisfaça os requisitos 

definidos no presente regulamento. 

 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. A Comissão ficará habilitada a 

aceitar alterações posteriores ao Acordo 

FEIE em nome da União por meio de atos 

delegados, em conformidade com o artigo 

17.º, desde que as alterações ao Acordo 

FEIE satisfaçam os requisitos definidos 

no presente regulamento. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) disposições respeitantes ao governo do 

FEIE, em conformidade com o artigo 3.º, 

sem prejuízo dos Estatutos do Banco 

Europeu de Investimento; 

Suprimido 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI. 

A PEAI terá por objetivo basear-se nos 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

e da Comissão a fim de prestar 

O presente regulamento preverá a criação 

de uma Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento 

(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 

objetivo basear-se nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão a 
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aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE.  

fim de prestar aconselhamento na 

identificação, preparação e 

desenvolvimento de projetos de 

investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O BEI deve apresentar anualmente um 

relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho sobre os serviços prestados pela 

PEAI e a execução do respetivo 

orçamento. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Ao executar as tarefas que lhes são 

conferidas pelo presente regulamento, os 

órgãos de direção do FEIE mencionados 

no presente artigo agirão de forma 

independente e no interesse do FEIE e 

não solicitarão nem receberão instruções 

de qualquer organismo público ou 

privado. 



 

RR\1058953PT.doc 369/384 PE551.465v03-00 

 PT 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Conselho de Direção elegerá, de entre os 

seus membros, um Presidente.  

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Conselho de Direção elegerá um 

Presidente de entre os seus membros, por 

um mandato de três anos renovável 

uma vez. 

 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Conselho de Direção deliberará por 

consenso. 

O Conselho de Direção deliberará por 

consenso e tornará as suas deliberações 

públicas e acessíveis.  

 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Caso um tribunal de contas nacional, um 

conselho independente ou qualquer 

organismo de combate à corrupção de um 

Estado-Membro expresse dúvidas sobre 
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um projeto, um tipo de investimento ou 

um organismo responsável pelo 

investimento de fundos públicos, e essas 

dúvidas sejam comunicadas ao FEIE, o 

Conselho de Direção terá esses pareceres 

em conta.  

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O diretor executivo apresentará 

trimestralmente ao Conselho de Direção 

um relatório sobre as atividades do FEIE.  

O diretor executivo apresentará 

trimestralmente ao Conselho de Direção, e 

pelo menos uma vez por ano ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, um 

relatório sobre as atividades do FEIE. O 

relatório trimestral deverá ser publicado. 

 As atas das reuniões do Conselho de 

Direção serão disponibilizadas ao 

Parlamento Europeu, nomeadamente os 

resultados das votações para cada projeto, 

caso o Conselho de Direção não tenha 

tomado uma decisão por unanimidade. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI, por um mandato de 

três anos renovável. 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados segundo um 

processo de seleção aberto e transparente. 

Com base num tal processo de seleção e 

em consonância com os procedimentos do 

BEI, a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu, ouvido o Conselho 

de Direção e com o consentimento do 

BEI, uma lista de candidatos finalistas à 

designação para os cargos de Diretor 

Executivo e Diretor Executivo Adjunto.  
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 A Comissão, após receber o 

consentimento do BEI, a Comissão 

transmitirá ao Parlamento Europeu, para 

aprovação, uma proposta de nomeação do 

Diretor Executivo e do Diretor Executivo 

Adjunto. Na sequência da aprovação 

dessa proposta, o Conselho de Direção 

nomeará o Diretor Executivo e o Diretor 

Executivo Adjunto para um mandato de 

três anos renovável uma vez. 

 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Comité de Investimento terá em linha 

de conta o objetivo da União 

relativamente à coesão económica, social 

e territorial e evitará outros desequilíbrios 

nas regiões da União Europeia. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Comité de Investimento será composto 

pelo Diretor Executivo e por oito peritos 

independentes, escolhidos através de um 

procedimento de seleção aberto e 

transparente. Os peritos independentes 

deverão possuir uma abordagem 

pluridisciplinar, um elevado nível de 

experiência de mercado relevante nos 

domínios da tecnologia e do 

financiamento de projetos e um profundo 

conhecimento dos setores e dos mercados 

geográficos da União, sendo nomeados 

pelo Conselho de Direção por um 

mandato renovável de três anos. No 



 

PE551.465v03-00 372/384 RR\1058953PT.doc 

PT 

desempenho das suas funções, os 

membros do Comité de Investimento 

devem ser imparciais e não devem 

procurar ou aceitar instruções da União, 

dos seus Estados-Membros, dos governos, 

do BEI ou de qualquer outro organismo 

público ou privado.  

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Comité do Investimento deve 

estabelecer um conjunto de critérios 

transparentes, justos e objetivos para a 

avaliação dos projetos, que devem ser do 

conhecimento público e nos quais o 

Comité de Investimento deve basear as 

suas deliberações. Os resultados dessas 

deliberações devem ser do conhecimento 

público. 

 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples. 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples e tornará as suas 

deliberações públicas e acessíveis. 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O diretor executivo apresentará 

regularmente ao Conselho de Direção um 
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relatório sobre as atividades do Comité de 

Investimento. 

 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento e 

bancos nacionais de fomento que investem 

em operações que satisfazem os requisitos 

do presente regulamento. Nesse caso, o 

Conselho de Direção deverá definir 

políticas relativamente às plataformas de 

investimento elegíveis. 

A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento e 

bancos nacionais e regionais de fomento 

que investem em operações que satisfazem 

os requisitos do presente regulamento. 

Nesse caso, o Conselho de Direção deverá 

definir políticas relativamente às 

plataformas de investimento elegíveis, que 

devem envolver as autoridades públicas 

competentes, os parceiros sociais e 

económicos relevantes e os representantes 

da sociedade civil. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros e das autoridades 

locais, promoverão a criação de uma 

reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União, que deve ser 

publicamente disponibilizada aos 

investidores e demais partes interessadas. 

Essa lista de projetos contidos na reserva 

deve ser estabelecida a título meramente 

informativo e não prejudica a seleção final 

de projetos para apoio, em conformidade 

com o artigo 3.º, n.º 5. 
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Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros, em consulta com 

as autoridades locais, elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 

do BEI e em base agregada.  

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente ao Parlamento Europeu, 

ao Conselho e à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 

do BEI e em base agregada. 

 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre as suas 

operações de financiamento e 

investimento. O referido relatório será 

divulgado ao público e conterá: 

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará oralmente 

uma vez por semestre, e por escrito uma 

vez por ano, ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre as suas 

operações de financiamento e 

investimento. Ambos os relatórios serão 

divulgados ao público e conterão: 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos de contabilização e de 

prestação de informações, por parte da 

Comissão, relativamente aos riscos 

cobertos pela garantia da UE, bem como da 

gestão do fundo de garantia, o BEI, em 

cooperação com o FEI, conforme 

adequado, facultará anualmente à 

Comissão: 

3. Para efeitos de contabilização e de 

prestação de informações, por parte da 

Comissão, relativamente aos riscos 

cobertos pela garantia da UE, bem como da 

gestão do fundo de garantia, o BEI, em 

cooperação com o FEI, conforme 

adequado, facultará anualmente ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão: 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Diretor Executivo participará numa 

audição do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE.  

1. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Presidente do Conselho de Direção e o 

Diretor Executivo participarão numa 

audição do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE, sempre que o 

Parlamento entenda que é necessário.  
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Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Diretor Executivo responderá, 

oralmente ou por escrito, às perguntas que 

o Parlamento Europeu dirigir ao FEIE, no 

prazo de cinco semanas a contar da receção 

das mesmas. 

2. O Presidente do Conselho de Direção e 

o Diretor Executivo responderão, 

oralmente ou por escrito, às perguntas que 

o Parlamento Europeu dirigir ao FEIE, no 

prazo de cinco semanas a contar da receção 

das mesmas. 

 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Todos os projetos financiados ao 

abrigo do FEIE serão abrangidos pelas 

políticas e procedimentos do mecanismo 

de resolução de litígios do BEI e pelo 

Memorando de Entendimento com o 

Provedor de Justiça Europeu. 
 

 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. A pedido das comissões competentes 

do Parlamento Europeu e sem divulgar 

informações sobre os inquéritos em curso, 

o OLAF pode prestar informações sobre a 

aplicação do presente regulamento. 
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Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A pedido do Parlamento Europeu, a 

Comissão apresentar-lhe-á um relatório 

sobre a aplicação do presente regulamento. 

3. A pedido do Parlamento Europeu, a 

Comissão e/ou o BEI apresentam um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, a utilização da garantia da 

UE e o funcionamento do fundo de 

garantia. 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A pedido do Parlamento Europeu, o 

BEI apresenta um relatório sobre os 

serviços prestados pela PEAI e a 

execução do respetivo orçamento. 

 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B. O Parlamento Europeu e o BEI 

celebrarão um acordo relativamente às 

modalidades do intercâmbio de 

informações entre o Parlamento Europeu 

e o BEI sobre operações de financiamento 

e investimento realizadas pelo BEI ao 

abrigo do presente regulamento. 
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Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O BEI e o FEI apresentarão 

regularmente ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão todos os seus 

relatórios independentes de avaliação sobre 

os resultados práticos alcançados com as 

atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento.  

4. O BEI e o FEI apresentarão 

regularmente e mediante solicitação ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão todos os seus relatórios 

independentes de avaliação sobre os 

resultados práticos alcançados com as 

atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento. 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O mais tardar [SP inserir a data três 

anos após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, acompanhado, se for caso 

disso, das propostas pertinentes. 

5. O mais tardar [SP – inserir a data três 

anos após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, acompanhado, se for caso 

disso, das propostas pertinentes para a sua 

revisão. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

Em conformidade com as normas da 

União em matéria de acesso público aos 

documentos e à informação, o BEI 

disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 
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e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 

n.º 2.  

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 

n.º 2.  

 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O poder de adotar os atos delegados 

a que se refere o artigo 1.º, n.º 3, será 

conferido à Comissão por um período de 

um ano a contar da data de entrada em 

vigor do presente regulamento. 

 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. O poder de adotar os atos delegados 

referidos no artigo 1.º, n.º 4, é conferido à 

Comissão por um período de tempo 

indeterminado. 

 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A delegação de poderes referida no 

artigo 8.º, n.º 6, poderá ser revogada a 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação porá termo à delegação dos 

poderes nela especificados. Produzirá 

3. A delegação de poderes referida nos 

artigos 1.º, n.os 3 e 4, e 8.º, n.º 6, pode ser 

revogada em qualquer momento pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 

decisão de revogação porá termo à 

delegação dos poderes nela especificados. 
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efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 

publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia ou de uma data posterior nela 

especificada. Não afetará a validade dos 

atos delegados já em vigor. 

Produzirá efeitos a partir do dia seguinte ao 

da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou de uma data posterior 

nela especificada. Não afetará a validade 

dos atos delegados já em vigor. 

 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 1.º, n.º 3, só entrarão em 

vigor, se não tiverem sido formuladas 

objeções pelo Parlamento Europeu ou 

pelo Conselho no prazo de um mês a 

contar da sua notificação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 

formular. Esse prazo será suscetível de ser 

prorrogado por um mês por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os atos delegados adotados nos termos 

do artigo 8.º, n.º 6, só entrarão em vigor se 

não tiverem sido formuladas objeções pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 

prazo de dois meses a contar da sua 

notificação ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, ou se, antes do termo desse 

prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 

tiverem informado a Comissão de que não 

têm objeções a formular. Esse prazo será 

5. Os atos delegados adotados nos termos 

dos artigos 1.º, n.º 4, e 8.º, n.º 6, só 

entrarão em vigor, se não tiverem sido 

formuladas objeções pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 

meses a contar da sua notificação ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 

antes do termo desse prazo, o Parlamento 

Europeu e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 
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suscetível prorrogado por dois meses por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 

Conselho. 

formular. Esse prazo será suscetível de ser 

prorrogado por dois meses por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 
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