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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – SÍNTESE DOS FACTOS E CONCLUSÕES 

Em julho de 2015, o regulamento relativo ao Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

entrou em vigor. Tal foi precedido de negociações intensas — tanto em termos de conteúdo 

como de tempo — entre a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu. Nestas 

negociações, o Parlamento Europeu insistiu numa série de ajustamentos políticos e técnicos e 

conseguiu melhorar, consideravelmente, a proposta da Comissão Europeia, que fora objeto de 

negociações prévias com o Banco Europeu de Investimento.  

Uma retrospetiva: o que o Parlamento Europeu alcançou nas negociações no trílogo  

Num espírito notável de boa cooperação entre os grupos políticos, em 66 horas de 

negociações no trílogo, o Parlamento Europeu conseguiu:  

 que o FEIE traga uma adicionalidade real. Muitos projetos que têm potencial para 

fazer avançar a economia europeia — tais como os investimentos na eficiência 

energética, na banda larga e nos transportes — carecem de financiamento, 

simplesmente porque são demasiado arriscados. O Parlamento Europeu introduziu 

orientações claras – através de critérios de elegibilidade, orientações de investimento e 

painel de avaliação – sobre a escolha dos projetos, de modo que os investimentos 

orientados para o futuro sejam o objetivo claro do FEIE.  

 que o financiamento de 8 mil milhões de euros para o fundo de garantia da UE seja 

garantido através de um montante adicional de 1 000 milhões de euros a partir das 

margens (na aceção de «dotações frescas»), o que conduziu a reduções de menos de 

500 milhões para cada um dos programas Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 

Europa (em comparação com a proposta inicial da Comissão). Este montante 

aumentou a contribuição total a partir das margens para 3 000 milhões de euros e 

reduziu, em conformidade, a contribuição dos dois programas.  

 uma poderosa estrutura intermédia. Uma vez que os Estados-Membros manifestaram a 

sua relutância em participar na estrutura do FEIE e reconhecendo o papel que os 

bancos de fomento nacionais têm já hoje em dia na Europa, o Parlamento Europeu 

alargou a margem de manobra do FEIE, através da introdução de uma estrutura 

intermédia.  

 apoio para as PME. Estas são motores de crescimento e criação de emprego e, 

portanto, beneficiarão especialmente do FEIE, mas não só, através da vertente PME 

do FEI.  

 um contributo significativo para a coesão económica, social e territorial, bem como a 

promoção do emprego.  

 a prevenção de uma forte concentração geográfica e temática das intervenções do 

FEIE.  

 que a PEAI preste serviços de assessoria técnica gratuitos aos promotores de projetos 

públicos e que as comissões cobradas às PME sejam limitadas a um terço do seu 

custo, a fim de assegurar um acesso equitativo ao financiamento do FEIE em toda a 

União. 
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 a extensão da garantia a projetos em países terceiros. 

 

O Parlamento Europeu conseguiu aumentar as oportunidades do FEIE de contribuir para o 

crescimento e o emprego através da promoção de investimentos orientados para o futuro, que 

não estavam na primeira linha da proposta inicialmente prevista pela Comissão Europeia e 

defendida pelo Conselho.  

Qual é o ponto da situação após ano e meio do FEIE em vigor?  

O FEIE já está em vigor há cerca de ano e meio. Apesar de tal não permitir uma avaliação 

exaustiva nem definitiva, os dados recolhidos até ao momento podem dar uma primeira 

indicação da forma como o regulamento foi aplicado.  

A impressão geral é a de que o FEIE obteve, de um ponto de vista quantitativo, os resultados 

esperados em relação ao valor de referência de 315 mil milhões de euros, dentro dos prazos 

previstos, ao passo que na vertente PME estes resultados excederam mesmo amplamente as 

expetativas. De um ponto de vista qualitativo, no entanto, existem preocupações quanto ao 

facto de o regulamento ter sido ou não aplicado totalmente em conformidade com o que foi 

previsto pelos colegisladores. Em vez de promover projetos inovadores, o BEI utilizou a 

garantia da UE também para promover projetos que colocam dúvidas quanto ao facto de 

estarem ou não em conformidade com os critérios estabelecidos de seleção dos projetos. Em 

vez de colaborar com os bancos de fomento nacionais para encontrar os melhores projetos na 

Europa e prestar-lhes assistência em todo o ciclo do projeto, parece que o BEI fomenta a 

concorrência com estes atores. Em vez de trabalhar em conjunto, de forma pró-ativa, com o 

Parlamento Europeu, o fluxo de informação não foi o melhor.  

Esta impressão é sublinhada por vários estudos, avaliações e análises sobre o FEIE. A mais 

proeminente e recente avaliação de impacto independente, encomendada e paga pela 

Comissão Europeia, conclui que existem várias insuficiências na aplicação do FEIE pelo 

Banco Europeu de Investimento.  

As principais conclusões das diferentes avaliações e relatórios são as seguintes:  

 Pertinência. Não obstante o persistente défice de investimento, o FEIE tem sido 

relevante para o problema do investimento e das necessidades do mercado na Europa, 

centrando-se na necessidade de financiamento de alto risco.  

 Efeito multiplicador e capital privado. Com um coeficiente multiplicador de 14,1 

para operações assinadas e a mobilização de 63 % do investimento privado, o FEIE 

tem contribuído para aumentar o acesso ao financiamento e a mobilização de capitais 

privados. 

 Adicionalidade. Embora o número de contratos assinados pelo BEI seja, de um modo 

geral, constante desde 2012 (cerca de 75 mil milhões de euros), o volume de 

atividades especiais aumentou de forma significativa (de cerca de 4 mil milhões de 

euros, em 2013, para 20-24 mil milhões de euros em 2016/18). Além disso, para o 

período que termina em 30 de junho de 2016, novos parceiros representaram 85 % das 

novas operações assinadas ao abrigo da SII e 38 % ao abrigo da SPME. Apesar destes 
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números, afigura-se que nem todos os projetos apoiados através do FEIE parecem ser 

verdadeiramente adicionais. As pessoas que responderam aos inquéritos e entrevistas 

realizados revelaram que alguns dos projetos financiados poderiam tê-lo sido sem o 

apoio do FEIE. Para outros projetos, o investimento não poderia ter sido feito da 

mesma forma que com o apoio do FEIE. No entanto, o estudo considera que o 

comportamento de risco do BEI, no que se refere às suas atividades do FEIE, 

melhorou ligeiramente ao longo do tempo.  

 A complementaridade com outras fontes de financiamento da UE. Os principais 

problemas parecem ser a diferenciação dos objetivos e das condições de financiamento 

do FEIE e de outras fontes de financiamento semelhantes, conduzindo a uma 

concorrência com outros fundos da UE. É o caso, nomeadamente, da 

complementaridade com os instrumentos de dívida ao abrigo do MIE, visando o 

mesmo tipo de projetos que poderiam ser financiados pelo FEIE ao abrigo da SII, bem 

como de determinados instrumentos geridos pelo BEI no âmbito do Programa-Quadro 

Horizonte 2020. Além disso, existe uma grande complementaridade com os programas 

COSME e InnovFin no âmbito da SPME. No entanto, alguns beneficiários indicaram 

que o FEIE é atraente, uma vez que é mais acessível em relação a outros investidores, 

e o apoio tem uma duração mais longa do que outros instrumentos de apoio 

alternativos. No que diz respeito ao FEEI, reconhece-se que existe um valor 

acrescentado ao combinar o FEIE com o FEEI; no entanto, as questões de 

regulamentação complicam esta combinação.  

 Painel de avaliação. Existem insuficiências na aplicação do painel de avaliação. Em 

termos de valor acrescentado, os projetos são contabilizados pelo BEI com base em 

diversos critérios, como o contributo para os objetivos do FEIE, a adicionalidade, a 

viabilidade económica e técnica dos projetos e a maximização do investimento 

privado. No entanto, não parece existir qualquer definição clara de um limiar mínimo 

por critério, nem uma ponderação. 

 Eficiência do procedimento. O apoio do FEIE é eficaz em matéria de aprovações 

(1/3 dos investimentos previstos foram mobilizados após 1/3 do tempo de vida 

inicial). No entanto, os beneficiários e os intermediários apontaram a necessidade de 

acelerar o processo de aprovação/diligência devida.  

 Distribuição geográfica. Uma ampla cobertura global é alcançada por setor e por 

Estado-Membro. Contudo, um olhar mais atento revela que, em 30 de junho de 2016, 

o apoio do FEIE não era uniformemente distribuído: a UE-15 recebia 91 % do apoio 

do FEIE, ao passo que a UE-13 recebia apenas 9 % (exceto operações plurinacionais). 

No âmbito da SII, o Reino Unido, a Itália e a Espanha beneficiaram de 63,4 %, ao 

passo que, no âmbito da SPME, a Itália, a França e a Alemanha receberam 36,1 % do 

total do apoio do FEIE.  

 Repartição setorial. No que respeita aos setores, as operações assinadas ao abrigo da 

SIII abrangeram sete setores do FEIE. Destes, a energia foi prevalecente, 

representando 46 % do total do financiamento do FEIE no âmbito da SII, 

ultrapassando, portanto, o limite de concentração do setor indicativo de 30 % para os 

setores, tal como previsto na orientação estratégica do FEIE. As operações assinadas 

da SPME abrangem quatro setores do FEIE. Destes, o setor de IDI foi o mais 
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proeminente, representando 69 % do total do financiamento do FEIE, no âmbito da 

SPME.  

 Plataformas de investimento. Foi identificada uma dificuldade séria na criação de 

plataformas de investimento (nenhuma plataforma fora criada um ano após a entrada 

em vigor do regulamento) e devem ser intensificados os esforços no âmbito da PEAI 

para prestar assistência técnica neste domínio. Além disso, não é claro para todas as 

partes interessadas que o papel do BEI seja nessas plataformas. Os inquiridos 

referiram também que há uma forte procura de projetos de inovação abaixo do limiar 

para projetos do FEIE no âmbito da SII. Atualmente, parece que a necessidade de 

financiamento de pequenos projetos não é suficientemente tida em conta através da 

criação de plataformas ou da atribuição de recursos através de intermediários 

financeiros. 

 Comunicação e Visibilidade. É necessária mais comunicação sobre os FEIE entre as 

partes interessadas para aumentar a sensibilização, a fim de melhorar igualmente a 

cooperação com os bancos de fomento nacionais e os intervenientes a nível local.  

 PEAI. Regista-se a necessidade de aumentar a comunicação e sensibilizar para os 

serviços potenciais, juntamente com a necessidade de aumentar a capacidade e 

reforçar as ligações com outros prestadores de serviços. 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(2016/2064(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os artigos 165.º e 166.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 

o seu artigo 14.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 2015/1017 do Parlamento Europeu e do 

Conselho1 (Regulamento FEIE), 

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Tribunal de Contas Europeu sobre a gestão do Fundo de Garantia do Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos, de 31 de maio de 2016 (COM(2016)0353), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões, de 1 de junho de 2016 (COM(2016)0359), 

– Tendo em conta o Relatório Anual do Banco Europeu de Investimento ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho sobre as Operações de Financiamento e Investimento em 2015 

do Grupo BEI no âmbito do FEIE2, 

– Tendo em conta a avaliação efetuada no documento de trabalho dos serviços da 

Comissão SWD(2016)0297, a avaliação do funcionamento do Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE) efetuada pelo Banco Europeu de Investimento3, a 

auditoria ad hoc da aplicação do Regulamento (UE) n.º 2015/1017 efetuada pela Ernst 

& Young4 e o parecer do Tribunal de Contas Europeu5, 

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

altera os Regulamentos (UE) n.º 1316/2016 e (UE) n.º 2015/1017 (COM(2016)0597), 

– Tendo em conta o Acordo de Paris adotado na vigésima primeira sessão da Conferência 

das Partes (COP 21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas (CQNUAC), realizada em Paris, França, em dezembro de 2015, 

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

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, 

                                                 
1 JO L 169 de 1.7.2015, p. 1. 
2 http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf 
3 http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, setembro 2016 
4 Relatório de 14 de novembro de 2016, https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/ey-report-on-

efsi_en.pdf 
5 JO C 465/1 de 13.12.2016, p. 1. 
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– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 

dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 55.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), 

e o anexo 3 da decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, 

sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa, 

– 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 Comércio 

Internacional, da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão do Emprego e dos 

Assuntos Sociais, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da 

Comissão do Desenvolvimento Regional e da Comissão da Cultura e da Educação (A8-

0200/2017), 

1. Regista o grande défice de investimento na Europa, que a Comissão calcula num 

montante mínimo de 200 a 300 mil milhões de EUR por ano; salienta em especial, neste 

contexto, as necessidades de financiamento de alto risco na Europa, nomeadamente nos 

domínios do financiamento das PME, da I&D, das TIC e das infraestruturas de 

transportes, comunicações e energia, que são necessários para sustentar um 

desenvolvimento económico inclusivo; manifesta a sua preocupação pelo facto de os 

dados mais recentes das contas nacionais não indicarem um aumento súbito dos 

investimentos desde que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) foi 

lançado, o que conduz a pensar que, sem uma mudança, o crescimento continuará 

apático e as taxas de desemprego continuarão a ser altas, nomeadamente entre os jovens 

e as novas gerações; destaca que colmatar este défice de investimento, criando um 

ambiente favorável ao investimento em determinados domínios estratégicos, é essencial 

para relançar o crescimento, lutar contra o desemprego, promover o desenvolvimento de 

uma indústria forte, sustentável e competitiva e alcançar os objetivos políticos da UE a 

longo prazo; 

2. Realça o papel desempenhado pelo FEIE para ajudar a resolver as dificuldades e 

eliminar os obstáculos ao financiamento, bem como para a execução de investimentos 

estratégicos, transformadores e produtivos, que ofereçam um elevado nível de valor 

acrescentado para a economia, o ambiente e a sociedade, para reformar e modernizar as 

economias dos Estados-Membros, para o crescimento e a criação de postos de trabalho, 

para os quais não exista financiamento no mercado a despeito da viabilidade económica, 

e para incentivar o investimento privado em todas as regiões da UE;  

3. Recorda o papel do Parlamento, tal como previsto no regulamento, em particular quanto 

ao controlo da execução do FEIE; reconhece, no entanto, que é demasiado cedo para 

concluir uma avaliação exaustiva baseada na evidência sobre o funcionamento do FEIE 

e o seu impacto na economia da UE, mas entende que é crucial uma avaliação 

preliminar baseada em dados completos sobre os projetos selecionados e rejeitados e as 

decisões conexas, de modo a identificar possíveis áreas de melhoria do FEIE 2.0 e 

posteriormente; insta a Comissão a apresentar uma avaliação exaustiva logo que a 

informação esteja disponível; 

 

Adicionalidade 
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4. Relembra que o objetivo do FEIE consiste em assegurar a adicionalidade, contribuindo 

para resolver as falhas de mercado ou as situações de insuficiência de investimento e 

apoiando operações que não poderiam ter sido realizadas, pelo menos na mesma 

medida, ao abrigo dos instrumentos financeiros existentes da União ou através de fontes 

privadas, sem a participação do FEIE; observa, no entanto, que é necessária uma maior 

clarificação do conceito de adicionalidade;  

5. Recorda que se considera que os projetos apoiados pelo FEIE, além de procurarem 

gerar emprego, crescimento sustentável, coesão económica, territorial e social, em 

consonância com os objetivos definidos no artigo 9.º do Regulamento FEIE, oferecem 

adicionalidade, se comportarem um risco correspondente às atividades especiais do 

BEI, tal como definidas no artigo 16.º dos Estatutos do BEI e nas orientações sobre a 

política de risco de crédito do BEI; recorda que os projetos apoiados pelo FEIE devem, 

por norma, ter um perfil de risco mais elevado do que os projetos apoiados pelas 

operações normais do BEI; realça que os projetos do BEI que comportam um risco 

inferior ao risco mínimo no âmbito das atividades especiais do BEI podem também ser 

apoiados pelo FEIE, apenas se a utilização da garantia da UE for necessária para 

assegurar a adicionalidade; 

6. Observa que, embora todos os projetos aprovados no âmbito do FEIE sejam 

apresentados como «atividades especiais», uma avaliação independente concluiu que 

alguns projetos poderiam ter sido financiados sem recurso à garantia da UE; 

7. Exorta a Comissão, em cooperação com o BEI e as estruturas de governação do FEIE, a 

elaborar um inventário de todas as operações de financiamento do BEI com garantia da 

UE que são abrangidas pelo critério da adicionalidade e a fornecer explicações claras e 

exaustivas dos elementos de prova de que tais projetos não poderiam ter sido realizadas 

por outros meios; 

8. Observa que pode ocorrer uma contradição entre os objetivos qualitativos e 

quantitativos do FEIE na medida em que, para alcançar a sua meta de investimento 

privado atraído, o BEI poderá financiar projetos menos arriscados em que existe já 

interesse da parte dos investidores; exorta o BEI e as estruturas de governação do FEIE 

a implementarem uma verdadeira adicionalidade, tal como definida no artigo 5.º do 

Regulamento FEIE, e a garantirem que as falhas de mercado e as situações subótimas 

sejam integralmente tidas em conta; 

9. Insta o BEI a garantir a transparência na gestão dos fundos e no que diz respeito à 

origem das contribuições, sejam elas públicas, privadas ou de terceiros, e a fornecer 

dados concretos, incluindo sobre os projetos específicos e sobre os investidores 

estrangeiros, e chama a atenção para os requisitos em matéria de informação do 

Parlamento previstos no Regulamento FEIE; reitera o facto de que todas as possíveis 

futuras contribuições de países terceiros têm de cumprir todas as regras da UE em 

matéria de contratos públicos, direito do trabalho e regulamentação ambiental e espera 

que os critérios sociais e ambientais aplicáveis aos projetos do BEI sejam plenamente 

respeitados nas decisões de financiamento de projetos do FEIE; 

Painel de avaliação e seleção de projetos 

10. Observa que, como previsto no regulamento, antes de um projeto ser selecionado para 



 

PE597.724v02-00 10/66 RR\1126510PT.docx 

PT 

apoio pelo FEIE, deve ser objeto de processos de diligência devida e tomada de 

decisões, tanto no BEI como nas estruturas de governação do FEIE; regista que os 

promotores de projetos exprimiram o desejo de um rápido retorno de informação e de 

maior transparência, no que respeita tanto aos critérios de seleção como ao montante e 

ao tipo/fração do possível apoio do FEIE; apela a uma maior clareza para incentivar os 

promotores de projetos a candidatar-se a apoio do FEIE, nomeadamente 

disponibilizando o painel de avaliação aos candidatos a financiamento do FEIE; solicita 

que o processo de tomada de decisões seja mais transparente, no que respeita aos 

critérios de seleção e ao apoio financeiro, e acelerado e, ao mesmo tempo, que se 

continue a assegurar uma sólida devida diligência a fim de proteger os recursos da UE; 

sublinha que, a fim de simplificar o processo de avaliação, nomeadamente das 

plataformas de investimento, deve ser encorajado um procedimento conjunto de devida 

diligência do BEI e dos bancos de fomento nacionais, ou uma delegação do BEI aos 

bancos de fomento nacionais; 

11. Considera que os critérios segundo os quais os projetos e as contrapartes elegíveis são 

avaliados deveriam ser mais clarificados; solicita mais informações aos órgãos de 

direção do FEIE sobre as avaliações realizadas sobre todos os projetos aprovados no 

âmbito do FEIE, em particular no que diz respeito à adicionalidade, ao contributo para o 

crescimento sustentável e à capacidade de criação de emprego, tal como definido no 

regulamento; solicita, em relação às contrapartes elegíveis, regras rigorosas em matéria 

de governação das sociedades, para que este tipo de entidades se torne um parceiro 

aceitável do FEIE no que respeita aos princípios da UE e às normas da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT); 

12. Recorda que o painel de avaliação é uma ferramenta que permite ao Comité de 

Investimento (CI) tornar prioritária a utilização da garantia da UE para operações que 

apresentem uma pontuação mais elevada e um maior valor acrescentado, devendo ser 

utilizado pelo Comité de Investimento em conformidade; tenciona avaliar se o painel de 

avaliação e os seus indicadores são devidamente consultados, aplicados e utilizados; 

solicita que os critérios de seleção dos projetos sejam devidamente aplicados e que este 

processo se torne mais transparente; relembra que, de acordo com o anexo do 

regulamento atual, o CI deve atribuir igual importância a cada pilar do painel de 

avaliação quando da identificação dos projetos prioritários, independentemente do facto 

de o pilar individual em causa ser objeto de uma pontuação numérica ou ser composto 

por indicadores qualitativos e quantitativos não pontuados; lamenta que, nos atuais 

painéis de avaliação, seja dada a mesma importância ao terceiro pilar, que é relevante 

para os aspetos técnicos dos projetos, que aos primeiro e segundo pilares, que dizem 

respeito aos resultados esperados, aspeto mais importante; critica o facto de o próprio 

BEI admitir que os peritos do CI apenas utilizam o quarto pilar para fins informativos, 

não para a tomada de decisões; solicita que os painéis de avaliação, com exclusão das 

informações comercialmente sensíveis, sejam tornados públicos após a decisão final 

sobre o projeto em causa; 

13. Reconhece que a preparação de novos projetos inovadores pode demorar alguns anos, 

que o BEI se encontra sob pressão para alcançar o objetivo de 315 mil milhões de EUR 

e, por conseguinte, não teve outra opção senão lançar as atividades do FEIE 

imediatamente; manifesta a sua preocupação, no entanto, pelo facto de o BEI, na 

aplicação do FEIE, ter até agora recorrido à sua reserva de projetos existentes com 
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projetos de baixo risco, em grande medida, reduzindo desse modo o seu financiamento 

convencional; receia que o FEIE não forneça financiamento complementar para projetos 

inovadores de alto risco; sublinha que, apesar de um projeto reunir os requisitos para ser 

considerado uma atividade especial, tal não significa necessariamente que seja 

arriscado; observa, contudo, que um projeto pode igualmente ser classificado de 

atividade especial devido à estrutura artificialmente de risco do seu financiamento, o 

que significa que os projetos que apresentem um perfil de risco muito baixo podem 

também facilmente tornar-se projetos de alto risco; salienta que os critérios aplicados 

aos projetos não devem ser enfraquecidos simplesmente para alcançar a meta política de 

315 mil milhões de EUR em investimentos mobilizados; 

14. Solicita ao BEI que forneça uma estimativa da sua capacidade anual potencial de médio 

prazo de concessão empréstimos, tendo em conta o FEIE e possíveis evoluções 

regulamentares, e que prossiga com a concessão dos seus próprios empréstimos ao 

ritmo de 70 a 75 mil milhões de EUR por ano, utilizando os lucros, os reembolsos dos 

programas, etc., e que utilize o FEIE como instrumento complementar; observa que tal 

levaria o volume de negócios total do BEI a atingir pelo menos 90 mil milhões de EUR 

e não 75 mil milhões de EUR; 

15. Considera que é importante discutir se o efeito de alavanca previsto de 15 é adequado 

para permitir que o FEIE apoie projetos de elevada qualidade com um risco mais 

elevado, instando a Comissão a apresentar uma avaliação sobre esta questão; recorda 

que este efeito de alavanca de 15 é baseado na carteira e reflete a experiência de 

financiamento do BEI para resolver falhas de mercado; convida a ponderar os objetivos 

públicos a alcançar pelo FEIE em complemento ao requisito de volume; sugere que 

sejam também tidos em conta os objetivos da União fixados na Conferência de Paris 

sobre o Clima (COP21); convida o BEI a publicar informações sobre o efeito de 

alavanca alcançado até à data e sobre o método de cálculo subjacente; 

16. Chama a atenção para o facto de os projetos de pequena escala se depararem muitas 

vezes com dificuldades para obter o financiamento de que necessitam; observa com 

preocupação que os pequenos projetos são dissuadidos de solicitar financiamento do 

FEIE, ou mesmo declarados não elegíveis para financiamento, com base na sua 

dimensão; chama a atenção para o impacto considerável que um pequeno projeto pode, 

no entanto, ter a nível nacional ou regional; sublinha a necessidade de reforçar a 

assistência técnica disponibilizada pela Plataforma Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento (PEAI), que é fundamental no aconselhamento e acompanhamento dos 

promotores de projetos de pequena escala no que respeita à estruturação e agrupamento 

de projetos, através de plataformas de investimento ou de acordos-quadro; insta o 

Conselho de Direção a analisar esta questão e a apresentar propostas para corrigir esta 

situação; 

Diversificação setorial 

17. Salienta que o FEIE é um instrumento que é movido pela procura, que deve, contudo, 

ser orientado pelos objetivos políticos estabelecidos no regulamento e definidos pelo 

Conselho de Direção; apela a uma maior sensibilização e informação dos setores que 

apresentam uma procura não satisfeita de investimento, mas que não foram capazes de 

tirar plenamente partido do FEIE; observa, a este respeito, que deverão ser tomadas 
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medidas suplementares a nível macroeconómico europeu para estimular a procura de 

investimento; 

18. Congratula-se com o facto de todos os setores definidos no Regulamento FEIE terem 

sido abrangidos pelo financiamento do FEIE; recorda, no entanto, que determinados 

setores estão sub-representados, nomeadamente os setores das infraestruturas sociais, da 

saúde e da educação, que receberam apenas 4 % do financiamento aprovado pelo FEIE; 

observa que tal se pode dever a uma variedade de motivos, como, por exemplo, ao facto 

de certos setores sofrerem de falta de experiência e conhecimento técnico sobre a forma 

de ter acesso ao FEIE, ou já oferecerem melhores oportunidades de investimento em 

termos de projetos suscetíveis de obter financiamento bancário e prontos a arrancar 

quando o FEIE foi lançado; convida o BEI, neste contexto, a debater a forma de 

melhorar a diversificação setorial, associando-a aos objetivos fixados no regulamento, 

bem como a questão de saber se o apoio do FEIE deverá ser alargado a outros setores; 

19. Recorda que o acordo sobre o clima da COP 21, aprovado pela UE, exige uma grande 

mudança para um investimento sustentável, que o FEIE deverá apoiar plenamente; 

salienta que os investimentos do FEIE deverão ser compatíveis com este compromisso; 

sublinha a necessidade de reforçar a apresentação de relatórios sobre as alterações 

climáticas; 

20. Chama a atenção para a necessidade de aumentar a percentagem de recursos atribuídos 

a projetos de longo prazo, tais como redes de telecomunicações, ou a projetos que 

envolvam um grau relativamente elevado de risco, normalmente associado às novas 

tecnologias emergentes mais avançadas; observa que os investimentos em 

infraestruturas de banda larga e 5G, cibersegurança, digitalização da economia 

tradicional, microeletrónica e computação de alto desempenho (HPC) poderiam reduzir 

ainda mais o fosso digital; 

21. Lamenta a ausência de limites de concentração na fase inicial de lançamento; recorda que 

é o setor dos transportes que deu a maior contribuição para o FEIE, 2,2 mil milhões de 

EUR do total de 8 mil milhões de EUR, o que representa mais de 25 % do total do fundo 

de garantia; regista com preocupação que o setor dos transportes recebeu apenas cerca de 

13 % de todo o investimento mobilizado e disponibilizado até à data ao abrigo da secção 

infraestruturas e inovação do FEIE, o que está longe do limite de 30 % estabelecido para 

cada setor específico; exorta o Comité de Investimento a conferir especial atenção aos 

projetos do setor dos transportes, uma vez que ainda estão muito pouco representados na 

carteira de investimentos e que os transportes têm um papel importante no crescimento 

económico e na segurança dos consumidores; 

Governação 

22. Observa que as estruturas de governação do FEIE foram implementadas na íntegra no 

âmbito do BEI; considera que, a fim de melhorar a eficiência e a responsabilização do 

FEIE, deverão ser discutidas as opções para separar completamente a estrutura de 

governação do FEIE da do BEI; 

23. Recorda que o Diretor Executivo (DE) é responsável pela gestão diária do FEIE, pela 

preparação e presidência das reuniões do CI e pela representação externa; relembra que 

o DE é assistido pelo Diretor Executivo Adjunto (DEA); lamenta que, na prática, os 
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papéis respetivos, em especial o de DEA, não tenham sido claramente identificados; 

convida o BEI a refletir sobre a definição dos papéis de DE e DEA de uma forma mais 

clara, a fim de garantir a transparência e a responsabilização; considera ser importante 

que o DE, assistido pelo DEA, continue a estabelecer a ordem do dia das reuniões do 

CI; sugere, além disso, que o DE deverá conceber procedimentos para resolver 

potenciais conflitos de interesses no CI, informar o Conselho de Direção (CD) e propor 

sanções em caso de violação, bem como meios para a sua execução; considera que a 

autoridade do DE e do DEA no exercício destas funções seria melhorada através de uma 

maior autonomia em relação ao BEI; convida, por conseguinte, o BEI a explorar opções 

para aumentar a independência do DE e do DEA; 

24. Recorda que os peritos do CI são responsáveis pela seleção dos projetos do FEIE, pela 

concessão da garantia da UE e pela aprovação das operações com as plataformas de 

investimento e os bancos ou as instituições de fomento nacionais; relembra, além disso, 

a sua independência; manifesta, por isso, a sua preocupação pelos conflitos de interesses 

documentados de membros do CI, que devem, em todas as circunstâncias, ser evitados 

no futuro; 

25. Considera que a seleção de projetos não é suficientemente transparente; salienta que o 

BEI deve melhorar a divulgação de informações sobre os projetos que aprovar a título 

do FEIE, com uma justificação adequada da adicionalidade e o painel de avaliação, bem 

como a contribuição dos projetos para a consecução dos objetivos do FEIE, com 

especial destaque para o impacto esperado das operações do FEIE sobre o défice de 

investimento da União; 

26. Convida o BEI a refletir sobre formas de reforçar a cooperação entre o CI, o DE e o CD; 

considera ser importante que o DE participe nas reuniões do CD, o que permitiria ao DE 

informar o CD sobre atividades futuras; 

27. Propõe debater modos de reforçar a transparência das estruturas de governação do FEIE 

para o Parlamento e que o CD passe a ter mais um membro efetivo designado pelo 

Parlamento; insta os órgãos de governação do FEIE a partilhar informações com o 

Parlamento de forma pró-ativa; 

Bancos de fomento nacionais 

28. Recorda que, em resultado do seu know-how, os bancos de fomento nacionais são 

essenciais para o sucesso do FEIE, uma vez que estão próximos e familiarizados com os 

mercados locais; considera que as sinergias ainda não foram exploradas na medida do 

necessário; observa o risco de um efeito de evicção das instituições locais devido ao 

BEI, e convida o BEI a melhorar a sua capacidade para atrair parceiros nacionais e 

subnacionais; exorta o BEI a apoiar o reforço das estruturas bancárias públicas 

existentes, com vista a favorecer ativamente o intercâmbio de boas práticas e o 

conhecimento do mercado entre estas instituições; considera que, para esse efeito, os 

bancos de fomento nacionais deverão procurar celebrar acordos de colaboração com o 

Fundo Europeu de Investimento (FEI); reconhece que o FEIE e o BEI estão 

crescentemente dispostos a tomar mais tranches subordinadas com os bancos de 

fomento nacionais e exorta-os a continuar a fazê-lo; convida a Comissão e o BEI a 

debaterem a utilidade de incorporar os conhecimentos especializados dos bancos de 

fomento nacionais no CD; 
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Plataformas de investimento. 

29. Recorda que os investimentos diversificados de âmbito geográfico ou temático devem 

ser possibilitados pelo apoio ao financiamento e à agregação de projetos e fundos de 

diferentes fontes; observa com preocupação que a primeira plataforma de investimento 

só foi criada no terceiro trimestre de 2016 e que o atraso está a impedir a possibilidade 

de os projetos de pequena dimensão beneficiarem do apoio do FEIE e o 

desenvolvimento de projetos transfronteiriços; sublinha a necessidade de simplificar as 

regras para o estabelecimento de plataformas de investimento; solicita que o BEI e a 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) promovam a 

utilização de plataformas de investimento, como forma de assegurar a diversificação 

geográfica e temática dos investimentos; 

30. Insta os órgãos de direção do FEIE a prestar mais atenção às plataformas de 

investimento, com vista a maximizar os benefícios que estas podem trazer no sentido de 

ultrapassar as barreiras ao investimento, especialmente nos Estados-Membros com 

mercados financeiros menos desenvolvidos; convida o BEI a prestar às partes 

interessadas, nomeadamente aos órgãos nacionais, locais e regionais, mais informação 

sobre as plataformas e as condições e critérios que regem o seu estabelecimento; 

reconhece o papel dos órgãos de poder local e regional na identificação dos projetos 

estratégicos e no incentivo à participação; 

31. Propõe um debate sobre outros meios de promoção de plataformas de investimento, 

como, por exemplo, dar prioridade à aprovação de projetos apresentados através de uma 

plataforma, a agregação de projetos de menor dimensão e contratos de grupo e a criação 

de mecanismos de financiamento para conjuntos de contratos; considera que as 

plataformas transnacionais devem ser incentivadas, em particular, uma vez que muitos 

projetos de energia e digitais têm uma dimensão transnacional; 

Instrumentos financeiros 

32. Recorda que o BEI desenvolveu novos instrumentos financeiros para efeitos do FEIE, a 

fim de fornecer produtos personalizados para financiamento de alto risco; insta o BEI a 

aumentar mais o seu valor acrescentado, concentrando-se em produtos financeiros de 

maior risco como o financiamento subordinado e os instrumentos do mercado de 

capitais; manifesta a sua preocupação perante as críticas dos promotores dos projetos de 

que os instrumentos financeiros fornecidos não são compatíveis com as necessidades 

dos seus projetos (projetos de alto risco necessitam frequentemente de dispor do 

dinheiro à cabeça, para impulsionar o investimento, e não repartido em montantes 

menores para cada ano) e dos investidores que sublinham que não se encontram 

atualmente em condições de participar no financiamento do FEIE devido à falta de 

instrumentos de capital de risco adequados; convida o BEI a examinar esta questão em 

cooperação com os promotores de projetos e os investidores; convida ainda o BEI a 

estudar a forma como o desenvolvimento de obrigações verdes pode maximizar o 

potencial do FEIE para o financiamento de projetos que tenham benefícios positivos em 

termos de ambiente e/ou de clima; 

Diversificação geográfica 

33. Congratula-se com o facto de, até ao final de 2016, todos os 28 países terem recebido 
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financiamento do FEIE; observa, no entanto, com preocupação que, até 30 de junho de 

2016, a UE-15 recebera 91 %, ao passo que a UE-13 apenas recebera 9 % do apoio do 

FEIE; lamenta que o apoio do FEIE tenha beneficiado essencialmente um número 

limitado de países em que os défices de investimento já registam níveis inferiores à 

média da UE; observa que, nos países beneficiários, se verifica frequentemente uma 

desigualdade de repartição geográfica dos projetos financiados pelo FEIE; considera 

que existe um risco de concentração territorial, sublinhando a necessidade de prestar 

mais atenção às regiões menos desenvolvidas de todos os 28 Estados-Membros; solicita 

ao BEI que preste assistência técnica adicional aos países e regiões que menos 

beneficiaram do FEIE; 

34. Reconhece que o PIB e o número de projetos aprovados estão ligados; reconhece que os 

Estados-Membros de maior dimensão podem tirar partido de mercados de capitais mais 

desenvolvidos e são, por isso, mais suscetíveis de beneficiar de um instrumento baseado 

no mercado como o FEIE; salienta que o menor apoio do FEIE na UE-13 pode ser 

imputável a outros fatores, tais como a reduzida dimensão dos projetos, a situação 

geográfica periférica de uma dada região e a concorrência dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI); observa com preocupação, no entanto, a vantagem 

desproporcionada de certos países e salienta a necessidade de diversificar mais a 

repartição geográfica, especialmente em setores cruciais como a modernização e a 

melhoria da produtividade e sustentabilidade das economias, colocando a tónica no 

desenvolvimento tecnológico; solicita à Comissão que prossiga as investigações e 

identifique as razões da atual repartição geográfica;  

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

35. Atribui a maior importância ao funcionamento da PEAI; considera que a sua missão de 

ser um ponto de entrada único para prestação de consultoria e assistência técnica 

abrangente em todas as fases do ciclo do projeto vem, em larga medida, dar resposta à 

necessidade crescente de apoio em termos de assistência técnica das autoridades e dos 

promotores de projetos; 

36. Congratula-se com o facto de a PEAI estar operacional desde setembro de 2015, após 

uma fase de implementação rápida; reconhece que, devido ao seu período limitado de 

existência e à falta de pessoal na fase inicial, nem todos os serviços da PEAI foram 

plenamente desenvolvidos e que as atividades se têm centrado, sobretudo, na prestação 

de apoio ao desenvolvimento e estruturação de projetos, no aconselhamento sobre as 

políticas e na seleção de projetos; sublinha a necessidade de a PEAI recrutar 

especialistas de diferentes áreas, num esforço para direcionar melhor o seu 

aconselhamento, comunicação e apoio aos setores que não utilizam plenamente o FEIE; 

37. Está persuadido de que a PEAI pode desempenhar um papel fundamental na resposta a 

muitas das deficiências de aplicação do FEIE; está firmemente convicto de que, para tal, 

a PEAI deve adotar uma posição mais pró-ativa na prestação de assistência em 

domínios como a criação de plataformas de investimento, nomeadamente tendo em 

conta a importância destas no financiamento de projetos de menor dimensão; salienta 

igualmente o papel de aconselhamento da PEAI sobre a combinação de outras fontes de 

financiamento da União com o FEIE; 

38. Considera, de igual modo, que a PEAI pode contribuir, de forma ativa, para a 
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diversificação geográfica e setorial, não só abrangendo todas as regiões e mais setores 

na prestação dos seus serviços, mas também apoiando o BEI no lançamento de 

operações; considera que a PEAI pode desempenhar um papel importante ao contribuir 

para o objetivo da coesão económica, social e territorial; 

39. Recorda que o Regulamento FEIE confere um mandato à PEAI para mobilizar 

conhecimentos locais, com vista a facilitar o apoio prestado pelo FEIE em toda a União; 

considera que são necessárias melhorias significativas neste domínio, nomeadamente 

uma maior cooperação com as instituições nacionais adequadas; atribui grande 

importância à prestação de serviços a nível local, nomeadamente a fim de ter em conta 

situações específicas e necessidades locais, em particular nos países que não dispõem de 

instituições ou bancos de fomento nacionais experientes; considera que as ligações com 

outros prestadores de serviços locais devem ser reforçadas de modo a ter este facto em 

consideração; 

40. Espera que a PEAI conclua os seus processos de recrutamento e preencha o seu quadro 

de pessoal sem demora; duvida, porém, de que os recursos humanos previstos sejam 

suficientes para a PEAI prestar os serviços de consultoria necessários e fazer face a um 

aumento da carga de trabalho, bem como a um mandato mais alargado; 

41. Salienta que a PEAI deve aumentar a visibilidade dos seus serviços, melhorar a 

comunicação e aumentar a sensibilização e a compreensão sobre as suas atividades entre 

as partes interessadas na PEAI; considera que todos os canais de comunicação 

pertinentes devem ser utilizados para alcançar este objetivo, incluindo a nível nacional e 

local; 

Portal Europeu de Projetos de Investimento (PEPI) 

42. Lamenta que o Portal Europeu de Projetos de Investimento (PEPI) só tenha sido lançado 

pela Comissão em 1 de junho de 2016, quase um ano após a adoção do Regulamento 

FEIE; observa que o portal está agora operacional, apresentando neste momento 139 

projetos, mas considera que continua a estar muito longe do potencial previsto quando 

da adoção do Regulamento FEIE; 

43. Considera que o PEPI constitui uma plataforma de fácil utilização para que os 

promotores de projetos possam aumentar a visibilidade dos seus projetos de 

investimento de forma transparente; crê, no entanto, que a chave para o êxito do portal é 

aumentar a sua própria visibilidade de forma significativa, a fim de alcançar um 

reconhecimento comum como um instrumento útil, fiável e eficiente, tanto entre os 

investidores como entre os promotores de projetos; insta a Comissão a trabalhar 

ativamente neste sentido, através de atividades de comunicação sólidas; 

44. Observa que os custos relacionados com a criação e desenvolvimento, a gestão, o apoio 

e manutenção e o acolhimento do PEPI são atualmente financiados pelo orçamento da 

UE, dentro da dotação anual de 20 milhões de EUR prevista para a PEAI; recorda, no 

entanto, que as taxas cobradas aos promotores de projetos privados para registarem o 

seu projeto no portal constituem receitas afetadas externas do PEPI e serão, no futuro, a 

sua principal fonte de financiamento; 

Garantia 
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45. Recorda que a União presta uma garantia irrevogável e incondicional ao BEI para 

operações de financiamento e de investimento no âmbito do FEIE; manifesta a sua 

convicção de que a garantia da UE permitiu ao BEI assumir riscos mais elevados na 

secção investimentos e infraestruturas (SII) e permitiu que o financiamento de PME e 

de empresas de média capitalização ao abrigo do programa COSME e da iniciativa 

InnovFin com o apoio da secção PME (SPME) fosse reforçado e que os recursos fossem 

concentrados à cabeça do período de financiamento; considera que o limiar de 

25 milhões de EUR, que parece ser utilizado pelo BEI para as suas operações de crédito 

normais, não deverá ser aplicável ao FEIE, de modo a aumentar o financiamento de 

projetos de menor dimensão e facilitar o acesso das PME e outros beneficiários 

potenciais; 

46. Salienta que, devido a uma adesão muito forte, refletindo a elevada procura no mercado, 

a secção PME foi ainda reforçada com 500 milhões de EUR provenientes da carteira de 

dívida da SII no âmbito do quadro legislativo em vigor; congratula-se pelo facto de, 

devido à flexibilidade do Regulamento FEIE, o financiamento adicional ter sido 

concedido para beneficiar as PME e as pequenas empresas de média capitalização; 

tenciona acompanhar de perto a afetação da garantia no âmbito das duas secções; 

observa, além disso, que, em 30 de junho de 2016, as operações assinadas ao abrigo da 

SII atingiam apenas 9 % do total do volume-alvo; 

47. Recorda que o Fundo de Garantia da UE é predominantemente financiado pelo 

orçamento da UE; tem em conta todas as avaliações pertinentes que sugerem que a atual 

taxa de aprovisionamento do Fundo de Garantia de 50 % parece ser cautelosa e 

prudente em termos de cobertura de eventuais perdas e que o orçamento da União já 

estaria protegido por uma taxa-alvo ajustada de 35 %; tenciona examinar se as propostas 

de uma taxa-alvo mais baixa teriam repercussões na qualidade e na natureza dos 

projetos selecionados; salienta que, até à data, não se registou nenhuma mobilização 

devido a incumprimentos de operações do BEI ou do FEI; 

Financiamento futuro, capacidade do fundo 

48. Observa que a Comissão propôs uma extensão do FEIE, tanto em termos de duração 

como de capacidade financeira, e que tal teria um impacto sobre o orçamento da UE; 

manifesta a sua intenção de apresentar propostas de financiamento alternativas; 

49. Recorda que os Estados-Membros foram convidados a contribuir para o FEIE, a fim de 

aumentar a sua capacidade, permitindo-lhe assim apoiar mais investimentos de maior 

risco; lamenta que, apesar de tal investimento ser considerado como uma medida 

pontual, na aceção do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do Conselho, de 7 de 

julho de 1997, relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à 

supervisão e coordenação das políticas económicas e do artigo 3.º do Regulamento (CE) 

n.º 1467/97 do Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo à aceleração e clarificação da 

aplicação do procedimento relativo aos défices excessivos, os Estados-Membros não 

tomaram esta iniciativa; solicita informações ao BEI e à Comissão sobre se 

empreenderam entretanto esforços para convencer os Estados-Membros a contribuírem 

para o FEIE e sobre se poderão conseguir atrair outros investidores; convida a Comissão 

e o BEI a intensificarem os seus esforços neste sentido; 

Complementaridade com outras fontes de financiamento da UE 
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50. Assinala que a consciência da sobreposição e da concorrência entre o FEIE e os 

instrumentos financeiros do orçamento da UE por parte da Comissão e do BEI conduziu 

à adoção de orientações que recomendam uma combinação dos financiamentos do FEIE 

e dos FEEI; sublinha que qualquer combinação de financiamentos do FEIE e dos FEEI 

não deverá, de forma alguma, revelar-se prejudicial ao nível e à orientação dos 

financiamentos por subvenções dos FEEI; assinala, no entanto, a persistência de 

diferenças nos critérios de elegibilidade, nos regulamentos, no calendário para a 

apresentação de relatórios e na aplicação das regras em matéria de auxílios estatais, que 

obstam a uma utilização combinada; congratula-se pelo facto de a Comissão ter 

começado a dar resposta a estas questões na sua proposta de revisão do Regulamento 

Financeiro e espera que esta revisão seja realizada em tempo útil, de modo a simplificar 

a utilização combinada de fundos e evitar a concorrência e as sobreposições; considera 

que são necessários mais esforços e que o segundo e o terceiro pilares do plano de 

investimento são essenciais para este fim; 

51. Sugere que a Comissão inclua, nos seus relatórios regulares, uma lista de projetos que 

beneficiam da combinação de subvenções do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) 

com o FEIE; 

52. Observa que os projetos de infraestruturas de transportes em regime de parceria 

público-privada (PPP) deverão normalmente basear-se no princípio do utilizador-

pagador, a fim de reduzir o ónus imposto aos orçamentos públicos e aos contribuintes 

com a construção e manutenção de infraestruturas; observa que é importante coordenar 

os vários tipos de financiamento da UE, de modo a garantir que os objetivos da política 

de transportes da UE sejam cumpridos em toda a UE, e não promover fundos de tipo 

PPP à custa dos Fundos Estruturais; 

Tributação 

53. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de, em alguns casos, o BEI fazer 

pressão através do FEIE para apoiar projetos que são estruturados através da utilização 

de empresas em paraísos fiscais; insta o BEI e o FEI a absterem-se de recorrer ou 

participar em estruturas de elisão fiscal, em particular esquemas de planeamento fiscal 

agressivo, ou práticas não conformes com os princípios de boa governação da UE em 

matéria fiscal, tal como estabelecido na legislação pertinente da União, incluindo as 

recomendações e comunicações da Comissão; reitera que nenhum projeto ou promotor 

pode depender de uma pessoa ou empresa que opere num país incluído na futura lista 

comum da UE de jurisdições fiscais não cooperantes; 

Comunicação e visibilidade 

54. Observa que muitos promotores de projetos não têm conhecimento da existência do 

FEIE, ou têm uma ideia pouco clara daquilo que o FEIE lhes pode oferecer, dos 

critérios específicos de elegibilidade e dos passos concretos a dar para a formulação de 

um pedido de financiamento; sublinha que devem ser envidados mais esforços, 

incluindo a prestação de apoio técnico direcionado, na respetiva língua da UE, nos 

Estados-Membros que têm beneficiado menos do FEIE, no sentido de aumentar o 

conhecimento do que é o FEIE, dos produtos e serviços específicos que tem para 

oferecer e do papel das plataformas de investimento e dos bancos de fomento nacionais; 
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55. Solicita que todos os materiais de informação e todos os materiais referentes ao 

processo de financiamento sejam traduzidos para todas as línguas dos Estados-

Membros, de molde a facilitar a informação e o acesso a nível local; 

56. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o apoio direto concedido aos intermediários 

financeiros, que são então responsáveis pela atribuição do financiamento da UE, poder 

conduzir a situações em que o beneficiário final não tem conhecimento de que beneficia 

de financiamento do FEIE, e apela a que sejam encontradas soluções para melhorar a 

visibilidade do FEIE; solicita, por conseguinte, ao BEI que inclua nos contratos do FEIE 

uma cláusula específica que torne claro para o promotor do projeto que o financiamento 

recebido foi possibilitado pelo orçamento do FEIE/UE; 

Extensão  

57. Reconhece que o FEIE só por si – e numa escala limitada – não será capaz de colmatar 

o défice de investimento na Europa, mas que constitui, no entanto, um pilar central do 

plano de investimento da UE e é um sinal da determinação da UE em resolver esta 

questão; apela à apresentação de novas propostas sobre formas de estimular, de forma 

permanente, o investimento na Europa; 

° 

° ° 

58. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

ao Banco Europeu de Investimento e aos parlamentos e governos dos Estados-

Membros. 
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PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA 
ENERGIA(*) 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(2016/2064(INI)) 

Relator de parecer (*): Marian-Jean Marinescu 

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

 

 

SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Orçamentos e a 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a 

incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com a celeridade na implementação do FEIE e o investimento que é 

previsto que seja mobilizado pelo FEIE com as operações aprovadas pelo BEI e pelo FEI, 

que ascende a mais de 160 mil milhões de EUR e representa mais de 50 % do objetivo de 

investimento total a mobilizar até 2018; recorda, no entanto, a necessidade de ter em 

consideração a diferença entre as assinaturas e os desembolsos; observa, além disso, que 

apenas cerca de 60 % do investimento total previsto mobilizado pelo FEIE são 

provenientes de financiamento privado, sendo o restante proveniente do BEI (20 a 25 %, 

em média) e de uma combinação de recursos de bancos de fomento nacionais, das 

autoridades públicas e dos fundos da UE (FEEI, MIE); 

2. Recorda que todas as informações disponíveis confirmam a mobilização prevista de 

investimento do FEIE, mas salienta que é fundamental para os decisores conhecer os 

volumes que já foram transferidos para as empresas; considera que o cálculo da 

percentagem do investimento privado que foi paga é fundamental para avaliar o 

desempenho do FEIE; considera que, para efeitos de transparência dos dados fornecidos 

pelo BEI e pela Comissão, seria muito importante a publicação do montante 

desembolsado; 

3. Observa que existe ainda um défice de investimento na UE e reconhece que o FEIE pode 

contribuir para suprir esse défice; sublinha que o objetivo do FEIE consiste em apoiar 

projetos sustentáveis que favoreçam a economia real e tenham também benefícios 

societais e ambientais a longo prazo, assegurando simultaneamente a adicionalidade e a 

qualidade, e não maximizar os fatores de alavancagem ou a velocidade e os volumes de 
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investimento; 

4 Lamenta a ausência de informações comunicadas em tempo real sobre o montante da 

garantia prestada; observa que várias avaliações indicam um efeito de alavanca de 14,1; 

solicita ao Conselho Diretivo do FEIE que torne público o multiplicador em tempo real e 

que utilize o método de cálculo da OCDE; 

5. Assinala que, em 31 de janeiro de 2017, os principais beneficiários eram: em termos 

absolutos, a Itália, a Espanha, a França, o Reino Unido e a Alemanha (mais de 60 % do 

investimento total mobilizado); per capita, a Finlândia, a Irlanda, a Estónia, a Espanha e a 

Itália; e em termos de PIB (em milhões de EUR), a Estónia, a Bulgária, a Espanha, a 

Lituânia e Portugal; 

6. Observa que, de acordo com uma avaliação independente1, até final de junho de 2016, os 

Estados-Membros da UE-15 receberam mais de 90 % do apoio do FEIE e os 13 novos 

Estados-Membros receberam menos de 10 %; lamenta o desequilíbrio da repartição 

geográfica do apoio do FEIE até à data e relembra que três Estados-Membros não deverão 

representar mais de 45 % do financiamento total no âmbito da Secção Infraestruturas e 

Inovação do FEIE; insta, por conseguinte, o Conselho Diretivo do FEIE a acompanhar de 

forma contínua e melhorar a repartição geográfica e setorial, promovendo o equilíbrio e 

melhorando a produtividade e a sustentabilidade na economia de todos os Estados-

Membros; 

7. Considera que a combinação de subvenções da UE com instrumentos financeiros pode 

contribuir para a adicionalidade do FEIE; observa que apenas 11 projetos da Secção 

Infraestruturas e Inovação (SII) e dois da Secção Pequenas e Médias Empresas (SPME), 

correspondentes a nove Estados-Membros, beneficiaram de financiamento combinado do 

FEIE e dos FEEI; solicita que a revisão do Regulamento Financeiro e do regulamento 

«omnibus» seja efetuada em tempo oportuno, no sentido de permitir a simplificação dos 

fundos combinados do FEEI e dos FEIE e de evitar a concorrência e a duplicação dos 

fundos, garantindo a sua complementaridade e a promoção de novas sinergias; 

8. Observa que, nas duas secções, 30 % dos financiamentos do FEIE foram concedidos às 

PME, 23 % para projetos no domínio da energia (apenas 7 % para eficiência energética), 

21 % para investigação, desenvolvimento e inovação e 10 % para o setor digital; recorda 

que a adicionalidade é um princípio fundamental para os projetos serem apoiados pelo 

FEIE e lamenta a falta de informação sobre o nível de adicionalidade dos projetos 

financiados, assim como os resultados detalhados do painel de avaliação; recorda que o 

painel de avaliação tem de ser um instrumento de decisão útil; apela à transparência no 

que respeita ao sistema de pontuação e avaliação e solicita a sua rápida publicação após a 

avaliação de um projeto; salienta que o pleno cumprimento dos critérios de adicionalidade 

e a execução do procedimento adequado em matéria de dever de diligência são 

imprescindíveis antes da concessão de apoio; considera, além disso, que a diversificação 

setorial deverá ser melhorada; 

9. Salienta a necessidade de rever a atual definição de adicionalidade, tornando-a mais clara 

                                                 
1 Avaliação independente do Plano de Investimento pela EY, 2016, disponível em: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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e eficaz; considera que a adicionalidade poderá ser mais bem avaliada, caso o Comité de 

Investimento torne o perfil de risco de cada projeto do FEIE disponível; recorda que o 

atual regulamento tornou possível o desenvolvimento de projetos com um risco inferior ao 

risco mínimo aplicável às atividades especiais do BEI; insta o BEI a garantir a 

adicionalidade real e considera que o FEIE deve ter em conta apenas os projetos que, na 

ausência do FEIE, seriam considerados inaceitáveis pelo BEI, devido ao seu caráter 

arriscado, e que o FEIE não deverá conduzir a uma mudança de identidade dos projetos, 

como, por exemplo, com o amplo apoio do FEIE para projetos no domínio da energia, da 

eficiência energética e das energias renováveis, que foi acompanhado de uma redução 

correspondente dos investimentos normais do BEI nesses setores; apela à transparência da 

tomada de decisões, garantindo a divulgação pública de dados financeiros agregados 

relacionados com os projetos financiados pelo BEI; 

10. Chama a atenção para a necessidade de aumentar a percentagem de recursos atribuídos a 

projetos de longo prazo, tais como redes de telecomunicações, ou a projetos que envolvam 

um grau relativamente elevado de risco associado às novas tecnologias mais avançadas 

emergentes; observa que os investimentos em infraestruturas de banda larga e de 5G, na 

cibersegurança, na digitalização da economia tradicional, na microeletrónica e na 

computação de alto desempenho (HPC) poderiam reduzir ainda mais o fosso digital; 

11. Lamenta que, não obstante o facto de os investimentos em setores como as tecnologias 

espaciais ou de redução das emissões terem de corresponder às prescrições do FEIE, 

muito poucos projetos desenvolvidos até à data nestes setores têm sido financiados no 

quadro do FEIE e considera que o FEIE deve ser adaptado aos requisitos próprios de cada 

setor; 

12. Considera que é importante que, tendo em conta o facto de que o objetivo do FEIE é a 

afetação de fundos a projetos de alto risco, nos casos em que a região em que o projeto é 

executado ou a região de proveniência do beneficiário têm um baixo nível de 

desenvolvimento, este facto seja considerado um fator de risco adicional;  

13. Considera que, para melhorar o desempenho do FEIE à escala tanto nacional como 

regional, é necessário reforçar a cooperação entre o BEI, que gere o FEIE, e os bancos ou 

as instituições de fomento nacionais e regionais; 

14. Observa, contudo, que os bancos ou as instituições de fomento nacionais ou regionais não 

estão igualmente bem estabelecidos em todos os Estados-Membros e que a sua repartição 

geográfica limitada coloca obstáculos adicionais à cobertura geográfica do FEIE; 

considera que a criação de bancos ou de instituições de fomento nacionais ou regionais 

deve constituir uma das grandes prioridades do FEIE a fim de acudir às regiões mais 

necessitadas de apoio; insta o BEI e a Comissão a assegurarem que os bancos ou as 

instituições de fomento nacionais e regionais sejam uma das prioridades principais da 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) e que sejam facultados o 

know-how e a assistência técnica necessários aos Estados-Membros; solicita à Comissão 

que incentive e apoie a criação de bancos de fomento nacionais nas regiões onde a sua 

presença é limitada, de modo a impulsionar os projetos de pequena dimensão e melhorar a 

diversificação setorial e regional; 

15. Insta o BEI a, tendo em conta a importância de afetar fundos a projetos e a áreas com um 

elevado fator de risco, não deixar que a taxa de juro dos fundos atribuídos sob a forma de 
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empréstimos se converta num fator dissuasor e num fardo para os beneficiários; insta 

também o BEI a aumentar a transparência no que toca às taxas de juro e às comissões 

cobradas para projetos no âmbito do FEIE na União e a assegurar que não se tornem 

elementos de discriminação entre diferentes categorias de beneficiários ou entre regiões; 

16. Salienta o papel crucial da PEAI para o sucesso do FEIE; salienta o seu arranque 

promissor, mas regista com pesar que a Plataforma não conseguiu, até à data, explorar 

totalmente o seu potencial; salienta que deverão ser facultados os meios necessários para a 

PEAI, correspondentes a um montante mínimo de 20 000 000 de EUR por ano, para cobrir 

os seus custos e permitir que a Plataforma desempenhe e intensifique as suas ações e 

serviços; salienta, além disso, a importância de resolver o problema de falta de pessoal o 

mais rapidamente possível, para que a PEAI possa assumir todas as suas funções e 

responsabilidades;  

17. Insta a PEAI a reforçar a sua presença nos países que têm tido dificuldade em utilizar o 

FEIE e onde se verifica uma falta de capacidade administrativa para apresentar projetos 

viáveis, designadamente os países beneficiários do Fundo de Coesão; exorta a PEAI, além 

disso, a proporcionar aconselhamento específico para apoiar determinados projetos 

sempre que se verifique uma elevada aversão ao risco ou o risco esteja fragmentado entre 

os investidores (como pode ser o caso, por exemplo, dos projetos 

transfronteiras/multinacionais ou dos projetos de infraestruturas a longo prazo/que geram 

receitas); 

18. Insta a PEAI a colaborar com as instituições nacionais competentes, a fim de obter uma 

cobertura setorial e geográfica mais equilibrada; sublinha a importante responsabilidade 

da PEAI em assegurar o financiamento do FEIE a nível local, assim como o seu papel 

enquanto balcão único para o aconselhamento técnico e financeiro, a fim de identificar, 

preparar e desenvolver projetos, e a sua missão de agregar de forma pró-ativa projetos em 

pequena escala e criar plataformas de investimento; salienta que estas tarefas não foram 

suficientemente realizadas, devendo ser reforçadas durante o próximo período de 

financiamento; 

19. Observa que as plataformas de investimento precisam de mais tempo para se tornarem 

operacionais; salienta o seu papel na agregação de vários pequenos projetos relativos ao 

mesmo tema ou na agregação e promoção de projetos transfronteiriços; 

20. Recorda que um dos objetivos do FEIE consiste em estimular os projetos de pequena 

escala, inovadores e de risco, nomeadamente agregando-os, eventualmente através de 

plataformas de investimento, em grandes grupos mais aptos para a recolha de 

investimentos; insta a PEAI a prever a criação de clusters regionais descentralizados, a 

fim de permitir uma melhor adaptação às especificidades de um determinado setor ou 

região, tais como a eficiência energética na Europa do Sudeste. 

21. Convida o BEI a reforçar a sua função consultiva e convida a Comissão a reforçar os seus 

esforços de comunicação e divulgação, no sentido de aumentar o recurso ao FEIE em 

todos os Estados-Membros e regiões; lamenta que muitas partes interessadas não tenham 

ainda conhecimento do FEIE, das suas possibilidades ou das modalidades de candidatura 

às ajudas do Fundo; observa, além disso, que, em alguns casos, os beneficiários ignoram o 

facto de que já beneficiam de apoio do FEIE, devido, nomeadamente, a uma falta de 

transparência por parte do intermediário financeiro, que não os informa sobre o apoio do 
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FEIE; considera que a falta de conhecimento sobre a disponibilidade de apoio do FEIE, 

bem como o desconhecimento do benefício efetivo das ajudas do FEIE, constituem 

oportunidades perdidas para a UE; salienta, portanto, a necessidade de uma melhor 

campanha de comunicação e de sensibilização; 

22. Solicita a tradução de todos os materiais de informação ou que estejam incluídos no 

processo de financiamento para todas as línguas dos Estados-Membros, de molde a 

facilitar a informação e o acesso a nível local; 

23 Lamenta o facto de, por causa do FEIE, ter sido reduzida uma série de rubricas 

orçamentais para o período 2015-2020, afetando negativamente programas como o 

Horizonte 2020 e o Mecanismo Interligar a Europa; considera que, no âmbito da revisão 

do QFP, este défice orçamental deve ser corrigido e que o FEIE deve ser financiado por 

fontes independentes dos programas da UE que já tenham sido aprovados; solicita à 

Comissão que apresente um calendário de reembolso integral deste financiamento, a partir 

da revisão do QFP; 

24. Reitera a importância de acentuar o papel dos instrumentos financeiros para alimentar o 

prolongamento da vigência do FEIE (FEIE II); considera que o financiamento através do 

FEIE não deverá substituir as subvenções provenientes de fontes de financiamento da UE 

como os FEEI, o MIE e o programa Horizonte 2020; exorta a Comissão a identificar 

fontes alternativas de financiamento para qualquer futuro prolongamento;  

25. Salienta a necessidade de transparência na aplicação do painel de avaliação para a seleção 

das operações do FEIE, em especial a necessidade de dispor de informações acessíveis, 

exatas e atualizadas sobre a adicionalidade e o processo decisório para a concessão da 

garantia da UE; insta o BEI a publicar todas as informações sobre os resultados da 

avaliação de impacto relacionadas com as operações realizadas no Portal Europeu de 

Projetos de Investimento (PEPI), indicando o valor acrescentado e a adicionalidade de 

cada projeto financiado; considera que o BEI deveria publicar os dados estatísticos 

desagregados relativos a cada projeto financiado, incluindo as operações de crédito 

realizadas no âmbito do FEIE através de intermediários financeiros, e as avaliações ex 

ante e ex post para cada projeto, com uma explicação dos indicadores e critérios de 

seleção e avaliação utilizados; considera, por último, é necessário publicar números 

objetivos sobre de postos de trabalho diretos e indiretos criados através do FEIE; insta a 

Comissão a aumentar o potencial e a visibilidade do PEPI;  

26. É de opinião que, antes da adoção da proposta de prolongamento do FEIE, teria sido 

desejável elaborar um estudo mais aprofundado e uma avaliação ulterior do atual 

regulamento FEIE; espera que as conclusões do presente relatório, em especial no que diz 

respeito à diversificação regional, à diversificação setorial, à adicionalidade, à 

transparência do processo de seleção do comité diretivo e do comité de investimento e às 

recomendações do Tribunal de Contas, sejam devidamente tidas em conta na elaboração 

final do regulamento que visa prolongar o FEIE. 
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23.3.2017 

PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO (*) 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos  

(2016/2064(INI)) 

Relatores de parecer (*): Inés Ayala Sender e Dominique Riquet 

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

 

SUGESTÕES 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão 

dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a incorporar 

as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Solicita à Comissão que, aquando da avaliação e elaboração da nova proposta legislativa, 

tenha em conta as observações formuladas pelo Parlamento no presente relatório sobre a 

aplicação; 

2. Congratula-se com a constituição dos órgãos do FEIE e com a transparência do processo 

de seleção dos membros da sua estrutura de governação; convida, no entanto, os órgãos do 

FEIE a informarem regularmente o Parlamento, o Conselho e o público, em pormenor e 

de forma mais transparente sobre os projetos do FEIE; sugere que a Plataforma Europeia 

de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) reforce a sua informação às PME e às 

microempresas, entre outros; 

3. Acolhe com agrado a orientação estratégica aprovada pelo Conselho Diretivo do FEIE em 

dezembro de 2015, que inclui limites de concentração geográfica indicativos; regista uma 

distribuição geográfica desequilibrada entre os beneficiários do FEIE; regista que, durante 

o primeiro ano de operações, 92 % de todo o investimento se concentrou nos países da 

UE-15, enquanto apenas 8 % chegou aos países da UE-13 e que, até à data, 10 Estados-

Membros, maioritariamente da Europa Central e Oriental, beneficiaram de operações 

apenas ao abrigo da vertente PME do FEIE; recorda que o critério do rácio do PIB é 

relevante, nomeadamente para assegurar a coesão económica, social e territorial, com 

vista a garantir uma repartição equilibrada dos projetos, tendo em conta a atividade 

económica global de cada país, a necessidade de investimentos e o nível de emprego; 

sublinha que a concentração de capital aumenta as disparidades sociais e económicas na 

UE;  
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4. Recorda que não é possível forçar investimentos de risco e que os mesmos, na maior parte 

das vezes, não compensam num ambiente com baixas taxas de crescimento e procura 

fraca; solicita, por isso, para além de uma repartição geográfica equilibrada, que os 

financiamentos do FEIE sejam associados de forma mais estreita a desenvolvimentos 

bem-sucedidos em matéria de política económica e orçamental; 

5. Lamenta a ausência de limites de concentração na fase inicial de lançamento; recorda que 

o setor dos transportes tem tido a maior contribuição para o FEIE, com 2,2 mil milhões de 

EUR do total de 8 mil milhões de EUR, o que representa mais de 25 % do total do fundo 

de garantia; regista com preocupação que o setor dos transportes recebeu apenas cerca de 

13 % de todo o investimento mobilizado e disponibilizado até à data ao abrigo da vertente 

infraestruturas e inovação do FEIE, o que está longe do limite de 30 % estabelecido para 

cada setor; exorta o Comité de Investimento a conferir especial atenção aos projetos do 

setor dos transportes, uma vez que ainda estão muito pouco representados na carteira de 

investimentos e que os transportes têm um papel importante no desenvolvimento 

económico e na segurança dos consumidores; 

6. Exorta a Comissão a introduzir regras para a seleção de projetos sustentáveis, associando-

os aos principais objetivos e metas de política da UE, como a mobilidade com emissões 

zero ou reduzidas, ou a iniciativas existentes, como as redes transeuropeias de ciclovias 

em combinação com o transporte ferroviário ou iniciativas que visem restabelecer as 

ligações ferroviárias regionais transfronteiras que foram abandonadas ou desmanteladas1; 

7. Recorda que os resultados do painel de avaliação, quer quanto às operações aprovadas 

quer quanto às operações rejeitadas, devem ser tornados públicos de forma transparente, 

acessível e regular; 

8. Expressa dúvidas acerca da adicionalidade de alguns dos primeiros projetos selecionados 

no domínio dos transportes, tendo em conta que podiam, muito provavelmente, ter sido 

financiados sem o FEIE; 

9. Reconhece que os projetos de infraestruturas apresentados ao BEI se enquadram, muitas 

vezes, nas operações tradicionais do BEI, porquanto são apresentados por autoridades que 

beneficiam de garantias públicas e, por conseguinte, apresentam um risco reduzido; exorta 

o BEI a analisar outros parâmetros que permitam qualificar tais projetos como adicionais e 

elegíveis para o FEIE e a reforçar a promoção das oportunidades do FEIE entre os 

parceiros privados, a fim de aumentar verdadeiramente o número de projetos ao abrigo 

desta fase inicial do FEIE; 

10. Solicita que o valor acrescentado europeu seja considerado no processo de seleção e que o 

FEIE esteja em consonância com os objetivos de política da UE, mormente os projetos 

transfronteiriços e outros projetos pré-identificados no Mecanismo Interligar a Europa 

(MIE) e noutras iniciativas emblemáticas da UE no domínio dos transportes (tais como 

ERTMS e SESAR); sublinha que as prioridades de política da União, como uma 

mobilidade intermodal com emissões zero ou reduzidas, o emprego de alta qualidade, a 

eficiência na utilização de recursos, infraestruturas sustentáveis, a investigação e inovação 

e as sinergias entre redes transeuropeias de transportes, de energia e de telecomunicações, 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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deverão ser tidas em conta; 

11. Insta a Comissão a pôr o acento no investimento em projetos que contribuam para 

minimizar os custos externos; 

12. Considera que a combinação de subvenções da UE com instrumentos financeiros pode 

assegurar a adicionalidade exigida e incentivará os investidores a apresentarem projetos 

que, provavelmente, não teriam sido realizados noutras circunstâncias; insta o BEI e a 

Comissão a promoverem a combinação de subvenções da UE (diversos mecanismos da 

UE, tais como o MIE, o H2020, os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – 

FEEI) com o FEIE, no intuito de melhorar o perfil financeiro dos projetos de 

infraestruturas que criam valor acrescentado europeu; 

13. Observa que os projetos de infraestruturas de transportes em regime de parceria público-

privada (PPP) deverão geralmente basear-se no princípio do «utilizador pagador», a fim 

de reduzir o ónus imposto aos orçamentos públicos e aos contribuintes para a construção e 

manutenção das infraestruturas; observa que é importante coordenar os vários tipos de 

financiamento da UE, de modo a garantir que os objetivos da política de transportes da 

UE sejam cumpridos em toda a UE, e não promover fundos de tipo PPP à custa dos 

Fundos Estruturais; 

14. Sublinha o arranque promissor da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento (PEAI) e regista a concentração setorial e geográfica dos investimentos 

realizados até à data; insta a PEAI a melhorar o desempenho geral e reforçar a sua 

presença nos países em que o FEIE tem tido dificuldades em se estabelecer e onde se 

verifica uma falta de capacidade administrativa para apresentar projetos viáveis, 

designadamente nos países beneficiários do Fundo de Coesão; exorta a PEAI, além disso, 

a proporcionar aconselhamento específico para apoiar determinados projetos no domínio 

dos transportes, sempre que se verifique uma elevada aversão ao risco ou o risco esteja 

fragmentado entre os investidores (como os projetos transfronteiras/multinacionais e os 

projetos de infraestruturas a longo prazo/que geram receitas); 

15. Considera que, para melhorar o desempenho do FEIE quer à escala nacional quer à escala 

regional e o valor acrescentado para a Europa, é necessário reforçar a cooperação do BEI, 

que orienta o FEIE, com os bancos nacionais e regionais de fomento, bem como com as 

autoridades locais; 

16. Regista com preocupação que o número reduzido de projetos no domínio dos transportes 

no âmbito do FEIE parece indiciar que este setor tem dificuldade em obter financiamento 

maioritário ou exclusivo a partir de investidores privados, apesar de o financiamento do 

MIE ter sido quase esgotado e de não haver financiamentos alternativos da UE até 2020; 

solicita, por conseguinte, que o financiamento do MIE seja reforçado no próximo quadro 

financeiro; 

17. Lamenta a falta de dados disponíveis sobre o montante total das operações assinadas ao 

abrigo da «vertente PME» do FEIE e os investimentos conexos, designadamente no que 

toca à cadeia de abastecimento dos transportes, na indústria aeronáutica e no setor 

ferroviário, e o facto de tal dificultar a verificação dos projetos, resultados, casos de 

sucesso e parâmetros de referência; insiste na necessidade de que o problema da falta de 

dados disponíveis seja retificado; insta a Comissão a dar especial atenção à prestação de 
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mais apoio às PME, bem como às autoridades locais e regionais; 

18. Sugere que a Comissão elabore, nos seus relatórios regulares, uma lista de projetos que 

beneficiam da combinação de subvenções do MIE com o FEIE; 

19. Recomenda um reforço da visibilidade dos financiamentos do FEIE com uma ação 

decisiva a nível da UE através de uma campanha de informação e com o lançamento de 

um logotipo FEIE. 
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10.11.2016 

PARECER DA COMISSÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários  

sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(2016/2064(INI)) 

Relator de parecer: Emmanuel Maurel 

 

SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem: 

1. Considera que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), na medida em 

que serve para financiar projetos adicionais, de risco e inovadores, pode ser um 

instrumento para estimular o crescimento e o emprego na União Europeia e promover o 

desenvolvimento de uma indústria forte, sustentável e competitiva, na condição de serem 

simultaneamente mobilizados instrumentos de defesa comercial eficazes; solicita, neste 

contexto, o reforço do papel do FEIE na agenda da coesão através da melhoria do 

equilíbrio geográfico e setorial dos investimentos realizados ao abrigo do presente quadro; 

considera que devem ser removidas as barreiras colocadas à combinação do FEIE com 

outros instrumentos da UE (principalmente os FEEI) e que é necessário alargar os setores 

subvencionáveis; 

2. Recorda que a China tenciona contribuir para o FEIE e que a Comissão salientou que a 

China não receberá qualquer contrapartida, nomeadamente em matéria de governação; 

salienta que nenhuma contribuição de China deve ficar ligada à questão da concessão do 

estatuto de economia de mercado e insta o BEI a garantir a transparência na gestão dos 

fundos e em tudo o que diz respeito à origem das contribuições, sejam elas públicas, 

privadas ou de terceiros, e a fornecer dados concretos, incluindo sobre projetos específicos 

e sobre os investidores estrangeiros, chamando a atenção para os requisitos em matéria de 

informação do Parlamento previstos no regulamento do FEIE; reitera o facto de que todas 

as possíveis futuras contribuições de países terceiros têm de cumprir todas as regras da UE 

em matéria de contratos públicos, direito do trabalho e regulamentação ambiental e espera 

que os critérios sociais e ambientais aplicáveis aos projetos do BEI sejam plenamente 

respeitados nas decisões de financiamento de projetos do FEIE; 

3. Considera ser imperativo que a UE diversifique, tanto quanto possível, as suas fontes de 

financiamento e aposte prioritariamente na atração do investimento privado; 
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4. Salienta que as PME constituem a espinha dorsal da economia europeia, mas que apenas 

13 % das PME desenvolvem atividades comerciais fora da UE; considera que o FEIE, em 

sinergia com o programa COSME, deveria dar prioridade à internacionalização das PME 

através do apoio a projetos concretos orientados para as atividades de exportação das PME 

europeias; reitera o seu pedido de melhoria dos instrumentos existentes e apela a uma 

melhor comunicação entre a Comissão e o BEI sobre os apoios disponíveis e o reforço do 

papel da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI), atribuindo-lhe 

uma missão de apoio à exportação; considera que as PME devem poder contar com um 

interlocutor regular no que diz respeito a estas matérias; 

5. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de lançar o Plano de Investimento Externo 

Europeu (PIEE), a fim de mobilizar entre 44 e 88 mil milhões de euros de investimento 

em África e nos países vizinhos da UE, reconhecendo, contudo, o papel do investimento 

privado nas estratégias de desenvolvimento; sublinha que estes instrumentos devem ser 

periodicamente avaliados e não devem substituir os investimentos existentes, devem 

respeitar o princípio da coerência das políticas de desenvolvimento, bem como o princípio 

da adicionalidade em relação a outros instrumentos, e devem concentrar-se em projetos de 

risco, estruturais e, na medida do possível, de pequena escala e orientados para as reais 

necessidades de países específicos, a fim de garantir melhorias tangíveis das condições de 

vida da população local através da criação de empregos dignos, contribuindo assim para 

atenuar a crise de migração; 

6. Requer, no caso do plano de investimento externo, que nenhum investidor ou promotor de 

projetos possa estar dependente de uma pessoa ou empresa que opere num país incluído 

na futura lista europeia de jurisdições não cooperantes em matéria fiscal; 

7. Considera que esse dispositivo terá de ser compatível com os princípios e objetivos da 

ação externa da União Europeia, tal como definidos no artigo 21.º do Tratado da União 

Europeia e no artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e espera 

que o cumprimento dos mesmos, juntamente com os resultados alcançados, constitua um 

dos critérios fundamentais de avaliação da eficácia do PIEE nos relatórios sobre a sua 

execução; salienta que o futuro PIEE deverá incentivar o investimento privado em África 

e nos países vizinhos da UE, a fim de contribuir para combater as causas profundas da 

migração, bem como para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas e a aplicação do Acordo de Paris sobre o clima; 

8. Sugere que o PIEE participe no financiamento das atividades de microcrédito destinado 

aos grupos mais vulneráveis; 

9. Realça o importante papel que poderão desempenhar as delegações do Serviço Europeu 

para a Ação Externa da União Europeia no estabelecimento de contactos entre os 

investidores e os países destinatários dos projetos; solicita que o Parlamento Europeu seja 

estreitamente envolvido no acompanhamento da execução do plano de investimento 

externo com base em relatórios de progresso periódicos da Comissão; 
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12.4.2017 

PARECER DA COMISSÃO DO CONTROLO ORÇAMENTAL 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(2016/2064(INI)) 

Relator de parecer: Hannu Takkula 

 

 

SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem: 

A. Considerando que o Plano de Investimento para a Europa faz parte de uma estratégia mais 

ampla que visa inverter a tendência negativa registada em matéria de investimento público 

e privado, mobilizando novos capitais privados que serão injetados na economia real com 

vista a fomentar investimentos estratégicos e sustentáveis de longo prazo em toda a União; 

que o Plano de Investimento apresenta três pilares: mobilizar o financiamento para o 

investimento, assegurando que o investimento chega à economia real e melhorar o 

ambiente de investimento na União; que, para efeitos de diversificação geográfica, é 

fundamental que o ambiente de investimento na União seja melhorado através da 

eliminação dos obstáculos ao investimento; considerando ainda que o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE) deverá ser encarado como um complemento de outras 

ações necessárias para reduzir os défices de investimento na União e, ao atuar como um 

fundo de garantia, como um estímulo para novos investimentos; 

B. Considerando que o FEIE foi inicialmente concebido para responder a diversas formas de 

falência do mercado e a situações de insuficiência de investimento decorrentes de 

numerosas dificuldades regulamentares; 

C. Considerando que o FEIE é um instrumento importante para contribuir para a coesão 

económica, social e territorial, bem como para favorecer as oportunidades de emprego, 

designadamente mediante a disponibilização de um apoio sólido às PME; 

D. Considerando que é importante que o FEIE preveja contributos apropriados, a fim de 

responder adequadamente às necessidades de mercado e atrair um volume considerável de 

capital do setor privado; 
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E. Considerando que o Tribunal de Contas Europeu (TCE) publicou um parecer no qual 

conclui que «os planos da Comissão Europeia para aumentar e alargar o fundo de 

investimento no centro do "plano Juncker" foram elaborados demasiado cedo e com 

poucas provas de que o aumento se justifique»; que o TCE constatou também que a 

proposta foi lançada sem qualquer avaliação exaustiva do impacto e que criticou «a 

supressão da disposição que liga a continuação do FEIE aos resultados de uma avaliação 

independente»; 

F. Considerando que o TCE salientou igualmente «o risco de o efeito multiplicador ser 

sobreavaliado», e o facto de os objetivos e resultados alcançados terem sido projeções e 

não confirmados por dados concretos, precisos, claros e atualizados; 

1. Assinala que o FEIE tem como objetivo mobilizar, através do Banco Europeu de 

Investimento (BEI), com o apoio do orçamento da UE, um total de 315 mil milhões de 

EUR em investimento suplementar e novos projetos na economia real até 2018; reitera 

que o FEIE é um instrumento de estímulo aos investimentos privados e baseados no 

mercado; 

2. Toma nota da avaliação do BEI sobre o funcionamento do FEIE, publicada em setembro 

de 2016; saúda os fluxos de investimento positivos que o FEIE tem orientado para as 

PME, verificando que o objetivo de 58 % de financiamento das PME foi alcançado já em 

junho de 2016; congratula-se com o parecer do TCE (2/2016) intitulado «FEIE: uma 

proposta de prorrogação e de alargamento prematura» sobre a proposta da Comissão 

relativa à prorrogação do FEIE (COM(2016)0597) e respetiva avaliação da utilização da 

garantia da UE e do funcionamento do Fundo de Garantia (SWD(2016)0297); 

3. Recorda que todos os projetos apoiados pelo FEIE devem satisfazer os critérios de 

adicionalidade e que a base para esta avaliação deve ser documentada; lamenta que os 

painéis de avaliação das operações aprovadas não sejam publicados; recorda que a não 

publicação gera questões de responsabilidade e transparência; sublinha a necessidade de 

reforçar a transparência e a publicidade em torno dos critérios aplicáveis aos principais 

projetos financiados pelo FEIE, para aumentar a confiança dos mercados e a atratividade 

do FEIE enquanto instrumento de financiamento eficaz; 

4. Recorda que o objetivo do FEIE, que é apoiado pelo orçamento da UE, ao invés de outros 

instrumentos financeiros atuais do BEI, consiste em identificar diferentes tipos de 

projetos, que se caraterizem por uma verdadeira complementaridade, um aspeto inovador 

e um perfil de risco mais acentuado, com novos parceiros do setor privado, bem como 

destacar o seu potencial para financiar empresas de altas tecnologias e setores de 

vanguarda, que devem estar no cerne do programa de financiamento; 

5. Reconhece que o lançamento do FEIE alterou rapidamente o perfil e o modelo de 

atividade do BEI em termos de processos e de acompanhamento de assinaturas e 

contratos; 

6. Considera que, a fim de responder adequadamente à procura de investimento e de 

satisfazer melhor as necessidades dos países e dos setores, seria adequado proceder, a 

nível nacional, a uma análise preliminar das possíveis causas subjacentes às lacunas do 

mercado e do investimento privado nos setores e nos tipos de atividades no âmbito do 

FEIE; 
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7. Realça que é fundamental considerar e reforçar o valor acrescentado europeu 

transfronteiras na execução dos projetos selecionados e questionar sobre se contribuem 

eficazmente para os atuais objetivos económicos e políticos comuns da UE; 

8. Observa que, até ao presente, a distribuição geográfica dos projetos tem sido desigual; 

recorda que, no interesse dos objetivos de coesão e sustentabilidade, deve ser considerada 

uma melhor cobertura geográfica aquando da aplicação da reserva do FEIE, tendo em 

conta o potencial das zonas escassamente povoadas da UE, centrando-se simultaneamente 

na viabilidade, praticabilidade e nos critérios financeiros, de modo a melhorar o 

desempenho do fundo e reforçar os seus objetivos principais; recorda que, na qualidade de 

instrumento baseado no mercado, o FEIE não pode, por si só, solucionar o défice de 

investimento geográfico na União;  

9. Insta o Conselho Diretivo do FEIE e o Comité de Investimento a garantirem que o 

financiamento dos projetos não esteja concentrado em mercados ou investimentos em que 

é menos óbvio ou necessário; 

10. Recorda que a vertente Infraestruturas e Inovação apenas atingiu 9 % do objetivo até 

junho de 2016; incentiva a partilha de mais informações sobre as possibilidades que o 

FEIE proporciona em termos de inovações mais arriscadas; 

11. Solicita ao BEI que melhore o equilíbrio geográfico o mais possível e que abra os setores 

concentrados na carteira de projetos do FEIE, nomeadamente na Secção «Infraestruturas e 

Inovação» (IIW) e na Secção «Pequenas e Médias Empresas» (SMEW), melhorando as 

suas atividades de consultoria na conceção de projetos nos Estados-Membros e reforçando 

a assistência técnica através da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento 

(PEAI), incluindo a possibilidade de aumentar o seu orçamento quando tal se justifique; 

12. Exorta o BEI a simplificar o processo de apresentação de pedidos e salienta a necessidade 

de reforçar a visibilidade do FEIE, destacar o seu interesse e sensibilizar para a sua 

existência, em particular junto das PME dos Estados-Membros; 

13. Convida igualmente o BEI a considerar a possibilidade de aumentar o número de setores 

elegíveis para financiamento através do FEIE (de forma a incluir, por exemplo, o 

ambiente, a bioeconomia ou a infraestrutura social) ou a adaptar melhor o tipo e a 

dimensão dos projetos às necessidades do mercado nos Estados-Membros; 

14. Considera que devem ser previstos procedimentos apropriados de esclarecimento ou 

orientação estratégica destinados aos intervenientes locais e regionais, em especial no que 

diz respeito aos objetivos do FEIE, ao seu posicionamento e à sua possível combinação 

com outros fundos da União ou do BEI; realça que o FEIE não deve simplesmente ser 

considerado uma nova fonte de financiamento adicional e que devem ser tomadas as 

devidas precauções para evitar a dupla seleção e o duplo financiamento; 

15. Insta o BEI a analisar cuidadosamente, durante o processo de seleção, a adicionalidade 

real e as novas dinâmicas, assim como a magnitude do efeito multiplicador, que podem 

variar em função dos projetos, particularmente nos domínios em que nem o BEI nem o 

FEI tenham participado anteriormente, em caso de lacunas do mercado ou de situações de 

investimento insuficiente;  
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16. Congratula-se com o aumento do volume das atividades especiais do BEI em resultado do 

primeiro ano e meio de aplicação do FEIE, o que reflete uma evolução da cultura de risco 

e da política de créditos do BEI, caracterizadas pela prudência; 

17. Considera que as atividades especiais do BEI apoiadas pelo FEIE devem ser consideradas 

vetores de adicionalidade comparativamente a outros instrumentos financeiros do BEI, do 

FEI ou da União, a fim de melhor abordar as falências do mercado ou as situações de 

insuficiência de investimento; 

18. Considera que o efeito de alavancagem varia consoante os projetos, dependendo da sua 

escala, da sua complexidade e da correlação entre desafios setoriais importantes e as 

expectativas dos beneficiários finais num contexto de escassez de fundos públicos; 

entende que a previsão de um efeito de alavancagem só pode ser medida no final do ciclo 

de investimento, tendo em conta as particularidades dos setores; propõe que o efeito 

multiplicador do FEIE seja alinhado com a metodologia sugerida pela OCDE, tendo em 

conta os projetos de investimento em que os investidores estejam já comprometidos ou 

que façam parte de programas nacionais já existentes ou anunciados antes do lançamento 

do FEIE; 

19. Exorta o BEI a prestar ulteriormente informações sobre o efeito de alavancagem por 

operação e não apenas com base numa média, e a indicar simultaneamente a importância 

do financiamento privado atraído; considera ainda que a eficácia das intervenções deve ser 

avaliada com base no potencial dos instrumentos financeiros, tendo também em conta os 

eventuais resultados mensuráveis; 

20. Salienta a importância de não financiar projetos que, de outro modo, seriam financiados 

sem o apoio do FEIE, uma vez que tal limitaria as possibilidades de financiamento dos 

projetos que necessitam realmente de recorrer ao FEIE; insta, por conseguinte, o BEI e o 

Comité de Investimento do FEIE, em particular, a dedicarem especial atenção ao 

importante princípio da adicionalidade, à sua compreensão, interpretação e aplicação, a 

fim de evitar quaisquer alterações desleais dos mercados; 

21. Observa que a adicionalidade pode revelar-se difícil como instrumento de medida, pelo 

que deve ser dada igual importância a outros requisitos, tais como a inovação, aquando da 

seleção dos projetos a financiar; 

22. Solicita que sejam apresentados dados qualitativos completos e pertinentes sobre a gestão 

da execução dos objetivos declarados do FEIE, precisando a sua adicionalidade e o seu 

impacto reais comparativamente aos indicadores de referência, na ótica de prolongar o 

FEIE para além de 2017; 

23. Considera que devem ser prestadas informações qualitativas pertinentes sobre a gestão de 

cada projeto abrangido pela garantia do FEIE, com base em indicadores de 

acompanhamento ou de adicionalidade, a fim de avaliar o valor acrescentado e a eficácia 

ou a contribuição para as políticas da UE; solicita ao BEI que inclua nos seus relatórios 

uma avaliação da qualidade das operações, da sua exposição ao risco e dos seus custos de 

gestão; 

24. Considera importante para a mobilização de capitais do setor privado que o BEI alivie os 

investidores de alguns dos riscos associados a potenciais projetos; convida o BEI a 
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reforçar a atratividade e a visibilidade do FEIE nas diretrizes e nos projetos de 

investimento que devem ser financiados, através do desenvolvimento ulterior de uma 

política de sensibilização mais eficaz junto de eventuais investidores privados e de 

promotores de projetos aos níveis local e regional; 

25. Insiste, para fins de prestação de contas, na avaliação regular, pelo Comité de 

Investimento, da evolução dos investimentos orientados pelos resultados, através do 

painel de indicadores, a fim de identificar os projetos bem direcionados no tocante à 

eficácia da sua incidência macroeconómica ou que estimulam o crescimento e a criação de 

emprego, e apela a uma visão global objetiva da adicionalidade e do valor acrescentado 

desses projetos, bem como da sua coerência com as políticas da União e com outras 

operações tradicionais do BEI;  

26. Exorta o BEI a prestar informações completas sobre os resultados obtidos pelos projetos 

que beneficiam da garantia do FEIE baseando-se no painel de indicadores do FEIE e nos 

diversos critérios e ponderações aplicáveis, nomeadamente a sua contribuição para a 

consecução dos objetivos do FEIE, a adicionalidade, a viabilidade económica e técnica e a 

maximização do investimento privado; 

27. Insta à melhoria da transparência do processo de seleção de operações e à divulgação de 

todas as informações operacionais sobre as operações assinadas com base no painel de 

indicadores, bem como à responsabilização das operações; considera, além disso, que a 

consulta dos órgãos de poder local e regional deve ser reforçada e devidamente 

documentada durante a avaliação dos projetos; 

28. Solicita mecanismos de governação otimizados a fim de melhor definir as 

responsabilidades respetivas da Comissão e do BEI, assegurar a independência, evitar 

conflitos de interesses dos diversos intervenientes no processo de tomada de decisões, em 

especial os membros do Comité de Investimento do FEIE, e estabelecer, para efeitos de 

responsabilização, quem é responsável perante as autoridades orçamental e legislativa da 

UE pela execução e pela gestão dos riscos do FEIE; 

29. Salienta que a transparência e as disposições fiscais devem ser desenvolvidas e reforçadas, 

nomeadamente no que diz respeito às disposições sobre evasão fiscal; 

30. Reitera que o Parlamento tem um papel fundamental a desempenhar na monitorização da 

mais-valia e da adicionalidade do FEIE; 

31. Reitera as funções de auditoria do TCE previstas no artigo 20.º do Regulamento FEIE; 

chama a atenção para o parecer do TCE (2/2016) intitulado «FEIE: uma proposta de 

prorrogação e de alargamento prematura»; regista com preocupação a observação do TCE 

de que existem poucas provas para a proposta de aumento da garantia da UE; recorda que 

os direitos de auditoria do TCE previstos no artigo 287.º do TFUE devem ser plenamente 

respeitados; 

32. Lamenta que a proposta de prorrogação do FEIE não esteja acompanhada de uma 

avaliação de impacto, tal como previsto pelas orientações sobre legislar melhor, e de uma 

avaliação ex-ante, tal como exigido pelos artigos 30.º e 140.º do Regulamento Financeiro 

relativos aos programas de despesas e aos instrumentos financeiros; saúda a proposta da 

Comissão (COM(2016)0597) no sentido de prorrogar a vigência do FEIE; congratula-se 
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com as melhorias propostas para o Regulamento FEIE; lamenta que a proposta não tenha 

sido acompanhada de uma avaliação de impacto e que não respeite os princípios de uma 

melhor regulamentação; recorda que, tendo em conta a possível extensão para além de 

2020, a avaliação de impacto deve ser efetuada antes da apresentação da proposta ao 

Parlamento e ao Conselho; 

33. Lamenta o facto de o FEIE ter sido considerado uma exceção ao requisito do 

Regulamento Financeiro, apesar de o orçamento da UE proporcionar a maior parte do 

financiamento para os fundos de garantia e a garantia orçamental do BEI gerar passivos 

contingentes significativos para o orçamento da UE; 

34. Observa que o impacto do risco do FEIE foi exagerado; concorda com a observação do 

TCE de que o impacto do financiamento do fundo de garantia a partir do orçamento da 

UE teria sido menos elevado se a Comissão tivesse adotado os mesmos pressupostos para 

a proposta inicial do FEIE; 

35. Solicita esclarecimentos sobre a aplicação de regras em matéria de auxílios estatais a 

projetos que combinam o financiamento através do FEIE e dos Fundos Estruturais.  
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PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(2016/2064(INI)) 

Relatora de parecer: Romana Tomc 

 

SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos e a 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a 

incorporarem as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem: 

1. Entende que o principal objetivo dos projetos financiados no âmbito do Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) deve ser gerar crescimento sustentável e criar um 

mercado laboral que possa oferecer empregos de qualidade na Europa, aumentando, deste 

modo, o bem-estar dos cidadãos da UE, a coesão e a inclusão sociais; congratula-se, a este 

respeito, com o facto de o fundo já ter permitido proporcionar um melhor acesso ao 

financiamento; 

2. Recorda que o FEIE visa colmatar as lacunas existentes e as situações de investimento 

insuficiente na UE mediante a utilização dos fundos públicos, com vista a aumentar a 

disponibilidade do financiamento de risco e a mobilizar capitais privados, assegurando 

que os investimentos cheguem à economia real; acredita que os projetos financiados no 

âmbito do FEIE devem gerar crescimento de longo prazo, liderado pela inovação, 

sustentável e inclusivo, estimular a criação de emprego, designadamente nas zonas 

europeias em que o desemprego é elevado e problemático, e investir em setores críticos 

para o futuro da Europa, nomeadamente através de capital social e humano, de 

infraestruturas europeias e da indústria; salienta que todos os projetos apoiados pelo FEIE 

devem assentar no conceito de adicionalidade, o que significa que não poderiam ser 

levados a cabo sem o seu apoio; apoia a avaliação do BEI, que solicita uma melhor 

definição da adicionalidade; 

3. Observa que o FEIE começou a funcionar com êxito, tendo já apresentado resultados 

concretos em alguns Estados-Membros e atuando, por conseguinte, como um instrumento 

positivo para ultrapassar a falta de investimento e combater o desemprego na Europa 

através de ações coordenadas; 

4. Acredita que o FEIE poderá representar um passo importante para demonstrar a eficácia 
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de uma utilização mais inovadora do orçamento da UE, mobilizando o orçamento da UE 

para impulsionar o investimento na economia real; salienta que ainda é demasiado cedo 

para retirar conclusões quanto à sua eficácia geral, de acordo com o Tribunal de Contas 

Europeu (TCE); 

5. Manifesta preocupação profunda pelo facto de a maioria dos investimentos apoiados pelo 

FEIE estarem concentrados nas cinco maiores economias da UE, aumentando, assim, as 

disparidades; lamenta que ainda existam Estados-Membros nos quais não foi celebrado ou 

aprovado um único projeto FEIE; 

6. Salienta que o FEIE deve ser considerado um plano de emergência e incentiva o BEI a 

aproveitar ao máximo o Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e o programa Horizonte 

2020 (H2020), enquanto soluções complementares ao FEIE; realça que o BEI, por vezes, 

privilegia o FEIE em detrimento desses programas; reconhece a importância do 

prolongamento da vigência do FEIE para além de 2020 e do necessário aumento da 

garantia do orçamento da UE, mas sublinha a necessidade de uma avaliação de impacto 

abrangente, que justifique o aumento proposto pela Comissão; 

7. Solicita o reforço, tanto da adicionalidade dos projetos apoiados pelo FEIE para aumentar 

a cobertura geográfica, como da sua utilização, sobretudo em zonas com um nível elevado 

de desemprego, por forma a produzir um forte impacto nos números do desemprego; 

sublinha a necessidade de aprofundar o investimento em projetos transfronteiriços; 

8. Salienta que a situação do investimento na Europa está a melhorar gradualmente, mas o 

ritmo ainda é lento e pode ser reversível; realça que os níveis de investimento ainda estão 

abaixo dos níveis pré-crise e a insuficiência de investimento continua elevada – nesse 

sentido, o FEIE tem de ser orientado para qualquer tipo de projetos que conduzam à 

criação de emprego e a crescimento e desenvolvimento sustentáveis; 

9. Solicita à Comissão, aos Estados-Membros e ao Grupo BEI que ajudem as PME, as 

microempresas e as empresas sociais a aceder mais facilmente a financiamento e, por 

conseguinte, a aumentar a sua capacidade de crescer e implementar projetos, através de 

uma melhor promoção do FEIE e de um melhor acesso a apoio técnico a nível local; 

observa que o financiamento de PME parece ser o elemento mais bem-sucedido do 

financiamento no âmbito do FEIE; considera que o sucesso da vertente PME se deve ao 

financiamento prévio por outras iniciativas da UE no domínio das PME, mas que existem 

motivos para aumentar esta vertente se os requisitos de qualidade se mantiverem; insta a 

que as PME e as microempresas possam aceder a informação relativa às possibilidades de 

financiamento; 

10. Exorta a Comissão e o BEI a continuarem as suas campanhas locais/nacionais para ajudar 

a explicar e promover os benefícios do Plano de Investimento em toda a União; saúda a 

abertura, por parte do BEI, de novos gabinetes nos Estados-Membros para disponibilizar 

mais apoio e reforçar a cooperação com os bancos de fomento nacionais (BFN), 

contribuindo para gerar mais projetos em zonas com elevado nível de desemprego, que até 

agora foram menos abrangidas; 

11. Insta a Comissão e o Grupo BEI a aumentarem os seus esforços e a reforçarem o impacto 

social e laboral do FEIE, mantendo concomitantemente o seu objetivo de ajudar a 

ultrapassar a atual insuficiência de investimento na UE, através da mobilização de 



 

RR\1126510PT.docx 45/66 PE597.724v02-00 

 PT 

financiamento privado para investimentos estratégicos; 

12. Saúda o reforço da Garantia do Programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação 

Social (EaSI) no âmbito da vertente PME do FEIE, bem como o desenvolvimento do 

instrumento de capital próprio do FEIE, centrado em assegurar uma contribuição 

adequada para o desenvolvimento do mercado em domínios como o impacto social; apela 

a um compromisso permanente de desenvolver o empreendedorismo social e a economia 

social e solidária para aprofundar os objetivos sociais, culturais e ambientais em domínios 

como a redução da pobreza, os cuidados de saúde e o desenvolvimento da comunidade; 

13. Insta os Estados-Membros a desenvolverem plataformas nacionais e regionais e a 

reforçarem a cooperação com as diversas partes interessadas, nomeadamente os parceiros 

sociais, de molde a agilizar investimentos suscetíveis de criar postos de trabalho de 

qualidade e melhorar a coesão económica, social e territorial, e a utilizar o FEIE, sempre 

que adequado, para fazer investimentos inteligentes para o desenvolvimento de serviços 

sociais e de saúde de elevada qualidade para os seus cidadãos; insta a Comissão, o Grupo 

BEI e os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços, a reforçarem as 

capacidades, a aumentarem a sensibilização, a desenvolverem um ecossistema adequado e 

aumentarem a atratividade de investimentos em serviços sociais como a educação, a 

formação, os cuidados de saúde e a habitação; 

14. Recorda que o forte interesse e a participação empenhada de bancos intermediários da UE 

em projetos do FEIE destinados a proporcionar financiamento às PME têm sido 

extremamente bem-sucedidos; 

15. Exorta a Comissão a trabalhar com o Conselho Diretivo do FEIE com vista a utilizar todas 

as oportunidades existentes para reforçar o acesso das PME ao financiamento, por forma a 

aumentar o volume global de ações para estes instrumentos; 

16. Solicita à Comissão e ao Grupo BEI que permitam que o FEIE funcione em estreita 

articulação com os Fundos Estruturais e com os diversos fundos e instrumentos 

financeiros da UE, como os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), os 

programas EaSI, COSME, InnovFin, o Instrumento de Microfinanciamento «Progress» e 

outros fundos pertinentes, mas que evitem ao máximo o duplo financiamento, a fim de 

assegurar um financiamento ótimo e eficaz caraterizado por uma maior 

complementaridade; sublinha que esta articulação deve ser mais simplificada e que devem 

ser removidos os obstáculos administrativos; solicita, por conseguinte, uma coordenação 

adequada entre as autoridades pertinentes e apela a que sejam visadas as regiões mais 

afetadas por níveis elevados de desemprego e pobreza, a fim de reduzir as desigualdades 

através da criação de empregos de qualidade, da promoção da inclusão social e do reforço 

da sustentabilidade ambiental; salienta que o FEIE deve funcionar de forma adicional e 

complementar à política de coesão; 

17. Sublinha que os resultados iniciais revelam que os Estados-Membros com maior 

capacidade técnica e administrativa, bem como as instituições financeiras, estão a retirar 

maior proveito do FEIE; alerta que tal pode conduzir ao alargamento do fosso entre as 

regiões mais fortes e as mais fracas; realça que o BEI e a Comissão devem desempenhar 

um papel mais importante no apoio aos que estão a ficar para trás, mediante uma maior 

assistência técnica local e o reforço de capacidades de alguns países no que diz respeito ao 

aproveitamento do FEIE; 



 

PE597.724v02-00 46/66 RR\1126510PT.docx 

PT 

18. Frisa que, embora não deva existir qualquer ênfase ou pré-afetação regional ou setorial 

dos recursos do FEIE, esse Fundo está a ser concentrado principalmente em países nos 

quais a insuficiência de investimento no mercado é menos evidente, o que permite 

concluir que não é prestada atenção suficiente à resolução efetiva das insuficiências do 

mercado e dos condicionalismos do mercado de trabalho; entende que o FEIE deve 

funcionar em estreita articulação com os Fundos Estruturais para ajudar as regiões mais 

fracas a ultrapassar as insuficiências e considera que o desenvolvimento de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) que atue a nível local, 

proporcione aconselhamento técnico adaptado e reforce as capacidades, aumentaria o 

número de candidaturas; 

19. Exorta a Comissão e o Grupo BEI a empenhar-se mais ativamente em consultas com as 

autoridades e partes interessadas dos Estados-Membros, em cooperação com as 

autoridades públicas, os bancos de investimento, os bancos de fomento nacionais e os 

parceiros sociais, mormente em países que, até à data, apresentaram fracos resultados na 

utilização do fundo; considera que o FEIE deve centrar-se em especial em projetos para 

reduzir o desemprego e projetos centrados no investimento social nas capacidades atuais e 

futuras das pessoas para entrarem no mercado de trabalho, que tenham um elevado valor 

acrescentado europeu e contribuam para a concretização dos objetivos da estratégia da 

União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, que promovam a coesão e 

invistam em capital humano; considera importante que o FEIE abranja setores-chave para 

a UE, assim como os objetivos consagrados no Tratado, de reforço da coesão económica, 

social e territorial e de redução das disparidades regionais; reitera que projetos bem-

sucedidos reduzem o desemprego; 

20. Convida a Comissão e o Grupo BEI a apoiarem os Estados-Membros para que aumentem, 

em geral, bem como no âmbito do FEIE, na medida do possível, o investimento em 

projetos que visem a inclusão social e o aumento da sustentabilidade ambiental nas 

regiões menos habitadas, periféricas e ultraperiféricas, que foram mais afetadas pela crise, 

no intuito de reduzir as divergências, particularmente no que toca ao desemprego e aos 

níveis de emprego, assim como nas regiões e nos países com taxas elevadas de 

desemprego e pobreza, particularmente desfavorecidos pelo fraco investimento em 

oportunidades de emprego, que se traduz em desemprego, exclusão social e emigração; 

21. Insta a Comissão a intensificar a campanha de comunicação relativa ao FEIE e a aumentar 

a sensibilização para o fundo, através da preparação de informações destinadas às PME 

que expliquem, de forma simples e inteligível, utilizando exemplos específicos, como 

podem obter financiamento e os tipos de projetos financiados pelo FEIE; 

22. Recorda que o FEIE continua a carecer de uma avaliação e análise sobre as causas da 

insuficiência de investimento, as necessidades do mercado e a melhor forma de abordá-

las; insta a Comissão a apresentar uma avaliação nesse sentido; lamenta profundamente o 

facto de a Comissão não ter registado, na sua avaliação do FEIE, o número, os tipos e as 

perspetivas dos postos de trabalho criados até à data no âmbito do Fundo, nem ter 

avaliado o seu impacto nos géneros; insta a Comissão a estabelecer metas em matéria de 

emprego e a assegurar que a contribuição do FEIE para o crescimento e o emprego seja 

medida e monitorizada de forma adequada, a estudar e a avaliar o impacto dos projetos do 

FEIE no número de postos de trabalho criados e o impacto real deste investimento nos 

postos de trabalho diretos e indiretos e a registar os resultados obtidos através do fundo 
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em todos os setores e países, com particular destaque para as PME; 

23. Recorda a importância da publicação regular de números novos e atualizações, 

designadamente avaliações independentes, tirando partido da experiência adquirida até 

agora; reconhece as dificuldades em avaliar esta componente, tendo em conta o tempo 

necessário para a maturação dos projetos e para a avaliação do seu impacto e insta, a este 

respeito, o Grupo BEI a desenvolver os melhores métodos para recolher e tratar os 

resultados na avaliação seguinte, tendo igualmente em consideração o impacto a longo 

prazo para além da vigência do FEIE; acredita que devem ser envidados mais esforços 

para estabelecer indicadores baseados no empenho, capazes de medir os objetivos e 

resultados de cada projeto; saúda a existência de relatórios de crescimento e emprego para 

os instrumentos implementados ao abrigo da vertente PME do FEIE e das comunicações 

relativas ao impacto social no âmbito do instrumento financeiro Garantia EaSI, bem como 

dos instrumentos-piloto de impacto social da vertente PME do FEIE, e incentiva a que 

estas comunicações continuem a ser utilizadas; 

24. Considera que os projetos de infraestruturas transfronteiriços são fundamentais para a 

realização do mercado único, bem como para aumentar as oportunidades de emprego; 

exorta a Comissão e a PEAI a centrarem-se em proporcionar apoio técnico e reforço das 

capacidades, a fim de impulsionar o número deste tipo de projetos e aumentar a sua 

qualidade e impacto; 

25. Insta os Estados-Membros a definirem prioridades de investimento nacionais mais claras, 

nomeadamente no que se refere à criação de emprego e ao investimento social, e a 

elaborarem projetos pertinentes em colaboração com a PEAI; considera que o BEI deve 

garantir um circuito de retorno de informação adequado com a Comissão relativamente a 

eventuais obstáculos regulamentares que possam estar a impedir a realização de bons 

projetos a diversos níveis; insta a Comissão a trabalhar em estreita cooperação com os 

Estados-Membros no quadro do processo do Semestre Europeu, a fim de os ajudar a 

iniciar o mais rapidamente possível a aplicação das recomendações, particularmente 

mediante a realização de reformas económicas e sociais, removendo, deste modo, os 

obstáculos nacionais ao investimento e criando um ambiente favorável às empresas; 

relembra que apenas o «triângulo virtuoso» de reformas estruturais identificadas nas 

recomendações por país, políticas orçamentais responsáveis e investimento conduzirão ao 

êxito; salienta a necessidade de transparência do FEIE, o qual deve ser responsável 

perante o Parlamento, assegurando a divulgação de informações orçamentais exaustivas e 

sólidas e o acesso a dados financeiros relacionados com projetos financiados pelo BEI; 

26. Congratula-se com a proposta da Comissão na segunda fase do FEIE de aumentar a 

transparência no que se refere à forma como os projetos são selecionados, exigindo ao 

Comité de Investimento do FEIE que explique as suas decisões e dê razões para a 

concessão de apoio, e ainda que torne público o painel de avaliação para os projetos no 

âmbito do FEIE assim que os projetos sejam assinados, excetuando as informações 

comerciais sensíveis; observa que indicadores como a criação de postos de trabalho e o 

desenvolvimento de competências são fundamentais; 

27. Congratula-se com o facto de a Comissão, em estreita colaboração com o BEI, vir a 

aprofundar a comunicação no âmbito do FEIE e da PEAI, a fim de sensibilizar para a 

disponibilidade de financiamento e assistência técnica na União; sugere que a informação 



 

PE597.724v02-00 48/66 RR\1126510PT.docx 

PT 

sobre soluções de financiamento, assistência e procedimentos técnicos, nomeadamente 

exemplos de boas práticas e estudos de caso, pode estimular novas ideias e fomentar 

iniciativas de investimento; 

28. Salienta a necessidade de assegurar que os projetos no âmbito do FEIE respeitem a Carta 

dos Direitos Fundamentais da UE, designadamente o direito a condições de trabalho justas 

e equitativas; realça, em especial, a necessidade de assegurar o respeito pelos direitos dos 

trabalhadores à informação e à consulta. 
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PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(2016/2064(INI)) 

Relator de parecer: Nicola Danti 

 

 

SUGESTÕES 

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 incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovarem: 

1. Observa que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), operacional há 

pouco tempo, arrancou com êxito, dando resultados concretos e estimulando o 

investimento, para ultrapassar a falta de investimento e de competitividade na Europa 

através de uma ação coordenada; salienta, contudo, que o ritmo terá de ser 

consideravelmente acelerado, para obter resultados ainda mais tangíveis, em especial nos 

Estados-Membros em que o nível de financiamento concedido pelo FEIE foi baixo, para 

que este instrumento possa alcançar plenamente os seus objetivos; 

2. Sublinha que o princípio orientador do FEIE consiste na mobilização de investimentos 

privados e baseados no mercado, totalmente dependentes da procura, pelo que insta a 

Comissão a explorar as oportunidades de utilização das garantias do FEIE, com vista a 

encorajar a participação de uma maior variedade de fontes de investimento, tais como 

fundos de pensões, fundos de ativos soberanos e investimentos sociais, como 

cofinanciadores de projetos-chave; 

3. Salienta que o FEIE deve assegurar uma maior adicionalidade dos seus projetos em 

relação às atividades normais do BEI, tal como previsto no artigo 5.º do Regulamento 

(UE) 2015/2017; sublinha que, uma vez que os fundos do FEIE foram reorientados para o 

FEIE a partir dos programas de investigação, inovação e infraestruturas da UE, o FEIE 

deve apoiar investimentos estratégicos relacionados com projetos que não conseguem um 

financiamento devido às falhas do mercado, às situações de investimento subótimo ou a 

um nível de risco elevado; insta a Comissão, neste contexto, a realizar uma avaliação 

aprofundada da adicionalidade dos projetos já financiados ao abrigo do FEIE e, com base 
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nos resultados, estabelecer regras e critérios claros relativos à definição da adicionalidade; 

recorda, além disso, que, ao determinar os critérios para a utilização da garantia da UE, o 

FEIE não deve apenas ter em conta a rentabilidade mas também os efeitos positivos a 

longo prazo para o Mercado Único, em termos de crescimento, inteligente, sustentável e 

inclusivo, criação de emprego e coesão; 

4. Observa que, não obstante os vários projetos bem-sucedidos no domínio das 

infraestruturas e da inovação, o elevado montante mínimo aplicável aos projetos (50 

milhões de EUR) limita o número de projetos passíveis de serem executados através do 

FEIE, especialmente nos Estados-Membros de menor dimensão; apela, por conseguinte, à 

redução do montante mínimo previsto para o financiamento de projetos; 

5. Salienta que, enquanto a vertente PME do FEIE é um êxito e constitui uma boa 

oportunidade para as startups, as PME e as empresas de média capitalização terem um 

acesso rápido ao financiamento, ela carece ainda de ser melhorada, tal como o 

investimento na vertente infraestruturas e inovação; congratula-se, por conseguinte, com a 

intenção da Comissão de alargar e reforçar a vertente do FEIE para o apoio às PME; 

salienta a necessidade de explorar as possibilidades de conseguir recursos financeiros para 

o apoio às PME na execução de projetos a nível internacional e apela à criação de novas 

oportunidades para as PME obterem financiamento para projetos de risco mais elevado, 

especialmente no setor digital; salienta, além disso, que os grandes projetos de 

investimento não devem ser esquecidos, em particular os projetos de infraestruturas e de 

inovação; salienta a necessidade de mobilizar fundos para o programa de transformação 

digital, por forma a apoiar as PME afetadas pela transição digital e a fomentar o 

desenvolvimento tecnológico novo e inovador, através de uma cooperação mais estreita 

entre as empresas estabelecidas e as startups; 

6. Observa que o forte interesse e participação dos bancos intermediários nos projetos do 

FEIE em toda a UE na concessão de financiamento às PME foram extremamente bem-

sucedidos; incentiva a Comissão a trabalhar com o Conselho Diretivo do FEIE, com vista 

a utilizar todas as possibilidades existentes ao abrigo do regulamento FEIE para reforçar 

este acesso das PME ao financiamento, por forma a aumentar o volume global de ações no 

âmbito destes instrumentos e permitir que o FEI financie um volume suplementar 

significativo de operações; 

7. Solicita uma melhor coordenação entre o FEIE e os outros fundos da UE, em especial os 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), de modo a promover uma despesa 

mais eficaz e uma maior coesão na Europa e garantir uma ampla cobertura geográfica por 

parte do FEIE, sobretudo nos países com um baixo nível de financiamento do FEIE, de 

modo a assegurar uma maior uniformidade de investimento e reduzir as disparidades 

regionais; solicita, além disso, uma cooperação mais estreita com os bancos de fomento 

nacionais, as autoridades locais e regionais e os atores relevantes, incluindo um maior 

estímulo para a criação de plataformas de investimento, de forma a agregar as 

oportunidades de investimento setoriais e geográficas; 

8. Sublinha a necessidade de aumentar a transparência das operações do FEIE e difundir 

ainda mais a informação sobre os projetos e os seus resultados junto dos cidadãos e dos 

potenciais beneficiários; insta a Comissão a desenvolver esforços de comunicação e 

aconselhamento mais direcionados, com vista a aumentar a informação sobre o FEIE; 
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sugere a preparação de informações destinadas às PME que expliquem, de forma simples 

e inteligível, utilizando exemplos específicos, como podem obter financiamento e os tipos 

de projetos que são financiados pelo FEIE; 

9. Considera que todos os contratos celebrados entre o BEI e os seus clientes, públicos ou 

privados, devem ser divulgados de forma sistemática, de modo a provar a adicionalidade 

dos projetos do FEIE e demonstrar ao público as normas elevadas aplicáveis para os 

projetos financiados pelo FEIE; chama a atenção para a necessidade de reforçar o Portal 

Europeu de Projetos de Investimento (PEPI) e a Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento (PEAI), por forma a estabelecer uma ligação à economia real, incluindo 

uma cooperação reforçada com os bancos de fomento nacionais, dar visibilidade aos 

projetos e fornecer uma assistência técnica de alta qualidade aos potenciais promotores; 

10. Considera que o FEIE tem um papel determinante na realização e fomento do Mercado 

Único; sublinha, neste contexto, a importância de reforçar o terceiro pilar do «Plano de 

Investimento para a Europa», inclusive no contexto do processo do Semestre Europeu, de 

modo a tornar o clima normativo da UE mais certo, homogéneo e favorável aos 

investimentos, visando em especial os objetivos estratégicos, como a realização de um 

Mercado Único plenamente integrado, competitivo e operacional e o desenvolvimento de 

um Mercado Único Digital propulsionado pela inovação, e as medidas fundamentais que 

apoiam estes objetivos; observa que os recursos do FEIE atribuídos aos projetos no setor 

digital são muito insuficientes; 

11. Insta os Estados-Membros e as partes interessadas a explorar de forma mais aprofundada e 

promover oportunidades de investimento na área dos conteúdos e serviços digitais e das 

infraestruturas de banda larga de alta velocidade e de telecomunicações, com preços 

acessíveis, generalizadas e seguras, o que constitui uma condição prévia necessária para 

uma verdadeira aplicação dos direitos dos consumidores em termos de acesso aos 

conteúdos, qualidade dos serviços e baixo custo; salienta a importância de ultrapassar as 

diferenças quanto ao nível de desenvolvimento das infraestruturas entre as regiões da 

Europa e entre as áreas urbanas e rurais; sublinha a importância de financiar a criação de 

centros de tecnologia em regiões menos industrializadas, com vista a reduzir as 

disparidades regionais e revitalizar as economias locais através da criação de emprego de 

elevada qualidade e do apoio ao desenvolvimento de competências; 

12. Congratula-se com a recente proposta da Comissão com vista ao prolongamento do FEIE 

para além de 2018, de modo a suprir o atual défice de investimento na Europa e continuar 

a mobilizar capitais do setor privado. 
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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 aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(2016/2064(INI)) 

Relatora de parecer: Mercedes Bresso 

 

 

SUGESTÕES 

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 incorporar 

as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem: 

1. Recorda que a política de coesão é a principal política de investimento da União, 

destinada a reduzir as disparidades regionais e a contribuir para a execução da Estratégia 

Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; toma nota dos 

resultados iniciais do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) no contexto 

da mobilização do investimento privado, sobretudo em benefício das PME; recorda que o 

FEIE deve também contribuir para a coesão económica, social e territorial e que é 

necessário empreender esforços para melhorar as sinergias e a complementaridade entre o 

FEIE e os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e outros programas da 

UE; sublinha a importância de assegurar a adicionalidade do FEIE relativamente a outras 

iniciativas do BEI e a outros programas financiados pela UE - um aspeto que tem sido, até 

à data, frequentemente negligenciado no processo de aplicação -, remediando as situações 

de deficiência do mercado ou as situações de investimento subótimo; 

2. Congratula-se com os projetos de investimento aprovados pelo Conselho de 

Administração do BEI que revelam um conjunto de operações de risco mais elevado, as 

quais não teriam sido financiadas por instituições financeiras nem pelas operações no 

âmbito da política de coesão; observa, contudo, que muitas das operações preenchem os 

critérios de intervenção e de elegibilidade dos FEEI, em especial no que respeita ao 

FEDER; solicita um perfil de risco mais elevado nos projetos de investimento aprovados 

para obter um valor acrescentado para a economia e cobrir os nichos de mercado que, caso 

contrário, darão lugar a lacunas de investimento consideráveis; 

3. Exorta a Comissão e o BEI a intensificar os esforços e a estabelecer mecanismos, 

incluindo um conjunto de critérios que garantam que o princípio de adicionalidade é 

verificado; 
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4. Insta a Comissão, em colaboração com o BEI, — a fim de avaliar a utilidade do apoio do 

FEIE, as perspetivas para o apoio do FEIE no futuro e a sua eventual extensão — a 

apresentar uma análise exaustiva dos projetos apoiados até à data, incluindo o pilar 

dedicado às PME, e a fornecer informações e dados completos sobre os progressos da 

vertente PME; 

5. Toma conhecimento da publicação pela Comissão, em 22 de fevereiro de 2016, das suas 

novas orientações para a combinação dos FEEI com o FEIE, e da publicação da Comissão 

e do BEI, de 18 de março, sobre as normas do FEIE relativas às plataformas de 

investimento; regista, no entanto, que o número de sinergias existentes entre o FEIE e os 

FEEI é ainda extremamente baixo e convida a Comissão, o BEI, os bancos e as 

instituições de fomento nacionais e regionais e as autoridades de gestão a acelerarem a 

conceção e a implementação de novas sinergias a fim de garantir uma ampla cobertura 

geográfica por parte do FEIE; 

6. Manifesta apreensão face à proposta da Comissão que exige que a parcela do investimento 

com o maior grau de risco seja coberta pelos FEEI em vez do FEIE quando os 

instrumentos forem combinados; considera que esta situação conduz à incerteza jurídica 

no que diz respeito à utilização dos FEEI e está em contradição com a lógica inicial do 

FEIE de proporcionar uma nova capacidade de absorção de riscos para os investimentos 

da UE; 

7. Manifesta a sua preocupação com o papel limitado do Parlamento na execução do FEIE e 

com a falta de transparência no que diz respeito aos critérios específicos de seleção dos 

projetos, bem como aos montantes atribuídos ao mesmo, os quais, em muitos casos, não 

são divulgados; 

8. Observa que as orientações e medidas da Comissão destinadas a realizar sinergias não são 

suficientemente pormenorizadas; constata que, até ao momento, as combinações 

existentes entre os FEEI e o FEIE baseiam-se numa abordagem ascendente e na procura 

das autoridades e intervenientes locais; 

9. Considera que importa melhorar a cooperação entre a Comissão, o BEI, o Comité das 

Regiões, os Estados-Membros e as autoridades de gestão, incluindo ao nível regional, para 

garantir que sejam apresentados mais projetos integrados e complementares FEEI-FEIE 

com um valor acrescentado europeu, com vista a estimular o desenvolvimento territorial e 

a política de coesão; observa que os projetos da economia circular podem servir de 

exemplo para projetos integrados do FEIE e dos FEEI, uma vez que promovem o papel 

dos órgãos de poder local e regional, na medida em que permitem a transição para uma 

economia sustentável, eficiente em termos de recursos, competitiva e que, ao mesmo 

tempo, se encaixa no perfil de investimento dos projetos financiados pelo FEIE; 

10. Entende que é essencial ter em conta as diferentes necessidades em termos de 

desenvolvimento económico e infraestrutural das regiões, bem como a diversidade 

territorial dos Estados-Membros, assegurando ao mesmo tempo que a elegibilidade dos 

projetos se mantém livre de qualquer interferência suscetível de provocar uma forte 

dispersão das dotações; destaca a importância de desenvolver também projetos 

transfronteiriços ou temáticos suscetíveis de atingir a coesão e um maior valor 

acrescentado europeu, e salienta, por conseguinte, que é necessário elaborar orientações 

uniformizadas sobre os projetos transfronteiriços; encoraja todos os Estados-Membros a 
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identificar e a facilitar o processo de participação dos bancos de fomento nacionais e 

regionais, os quais são essenciais para o estabelecimento de plataformas de investimento 

de concentração temática ou regional; 

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros, a fim de acelerar a execução dos projetos do 

FEIE e as respetivas sinergias com os FEEI, a facilitar a utilização de modelos de 

financiamento alternativos, como as parcerias público-privadas, e a simplificar o quadro 

legislativo das regras em matéria de auxílios estatais; solicita aos Estados-Membros que 

preparem reservas de projetos de investimento amadurecidos, com o apoio da Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao Investimento, estruturando-os de forma otimizada para 

garantir uma maior utilização dos instrumentos financeiros e a complementaridade entre o 

FEIE e os FEEI; 

12. Insta a Comissão e o BEI a envidar esforços para permitir às regiões não participantes, 

através de investimentos em assistência técnica no terreno, realizar projetos equilibrados a 

nível regional; considera necessário acelerar a criação de plataformas de investimento 

locais, um ponto de encontro para os fundos públicos e o financiamento privado; 

13. Refere a experiência adquirida com as operações no âmbito da política de coesão, a qual 

mostra que a assistência técnica prestada aos beneficiários públicos e privados é mais 

necessária a nível regional e local; insta, por conseguinte, a Comissão e o BEI a 

envolverem os intermediários financeiros e as organizações de coordenação de uma forma 

flexível e aberta; considera que deve ser realizada uma campanha de comunicação 

rigorosa sobre os projetos de investimento do FEIE nas regiões da UE que apresentam um 

desempenho insuficiente; 

14. Considera que os projetos do FEIE devem respeitar os requisitos de concentração temática 

quando complementam o financiamento dos FEEI; observa que é necessário acelerar a 

execução dos projetos do FEIE e tomar em consideração as prioridades dos Estados-

Membros no âmbito dos FEEI e do FEIE; 

15. Entende que a seleção das operações de financiamento do FEIE e a gestão de projetos 

deve ser mais transparente, responsável e baseada em critérios definidos, devendo 

envolver as partes interessadas locais e regionais numa fase inicial, se necessário; sublinha 

a necessidade de um maior envolvimento das autoridades locais e regionais na seleção dos 

projetos de interesse local e regional; realça que a Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) e o Comité de Investimento do FEIE devem tirar 

partido das competências das autoridades locais e regionais, a fim de promover projetos 

integrados e complementares FEEI-FEIE; considera que, para este fim, a PEAI deve 

desempenhar um papel ativo no sentido de permitir que um número cada vez maior de 

autoridades locais e regionais tire o máximo partido do FEIE; encoraja os Estados-

Membros, bem como as autoridades locais e regionais, a apresentar projetos que possam 

ser financiados de forma complementar pelo FEIE e pelos FEEI no Portal Europeu de 

Projetos de Investimento, a fim de captar o investimento para o seu território; 

16. Salienta a necessidade de reforçar as plataformas nacionais e regionais para apoiar a 

coordenação e as sinergias entre os fundos da UE e outros programas; solicita, ao mesmo 

tempo, a introdução de instrumentos administrativos a nível dos Estados-Membros que 

permitam encaminhar os projetos apresentados para financiamento para os instrumentos 

adequados em função da natureza do projeto; 
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17. Pede à Comissão que evite a dupla orientação, ou seja, as situações em que o 

financiamento do FEIE se destina a projetos que poderiam igualmente ser financiados 

pelos FEEI; solicita, tendo em conta a importância da adicionalidade e da 

complementaridade, uma maior visibilidade dos FEEI e uma melhor comunicação no que 

respeita aos mesmos por parte da Comissão, em vez do destaque algo unilateral dado 

atualmente ao FEIE;  

18. Recorda que o Parlamento deve desempenhar um papel fundamental no acompanhamento 

do impacto destas estratégias e destes projetos com o objetivo de fomentar o emprego e o 

crescimento sustentável e económico; frisa que o PE deve desempenhar igualmente uma 

função importante no acompanhamento do impacto das sinergias e complementaridades 

do FEEI e dos FEEI e outros programas da UE. 
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PARECER DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(2016/2064(INI)) 

Relatora de parecer: Jill Evans 

  

 

SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Lamenta que apenas 4 % do financiamento do FEIE, concedido quer ao abrigo da 

subsecção «Infraestruturas e Inovação», quer da subsecção «PME», tenha sido afetado ao 

objetivo temático definido no artigo 9.º, n.º 2, alínea g), do Regulamento FEIE, e que 

apenas uma fração dessa percentagem tenha beneficiado os setores da cultura e da 

educação;  

2. Regista também que o financiamento do FEIE deve ser distribuído de forma mais 

equilibrada em termos geográficos; recorda que a maioria dos projetos do FEIE está a ser 

aprovada nas regiões economicamente mais prósperas da Europa Ocidental; solicita, por 

conseguinte, que sejam envidados esforços adicionais para continuar a investigar e 

analisar as necessidades e lacunas específicas nos países que recorrem menos ao apoio do 

FEIE e para disponibilizar mais assistência técnica e apoio local e setorial, a fim de 

garantir que o FEIE chegue a todos os Estados-Membros; 

3. Salienta o interesse das partes interessadas do setor cultural e criativo (SCC) pelo 

financiamento FEIE e também o potencial da vertente «PME» para esse setor; lamenta, 

porém, a falta de conhecimentos acerca do FEIE, das suas opções de financiamento e dos 

respetivos instrumentos; insiste com a Comissão para que adote novas iniciativas de 

comunicação e intensifique as existentes, que devem ser adaptadas às necessidades do 

SCC e desenvolvidas a nível local nos Estados-Membros, nomeadamente através dos 

Centros de Informação Europa Criativa; 

4. Observa que o setor cultural e criativo é constituído sobretudo por PME que apresentam 

um grau de risco mais elevado; regista, a este respeito, que as plataformas de investimento 

podem facilitar o acesso ao financiamento do FEIE, uma vez que podem servir para reunir 
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projetos mais pequenos e contratos de grupo; insta os órgãos de direção do FEIE a 

dedicarem uma maior atenção às plataformas de investimento, com vista a maximizar os 

benefícios que estas podem proporcionar no sentido de ultrapassar as barreiras ao 

investimento; convida o BEI a prestar às partes interessadas mais informação acerca das 

plataformas; recorda que as associações europeias ativas nos domínios da cultura e da 

educação dispõem de redes de associações membros existentes com conhecimentos 

setoriais e geográficos que podem ajudar a canalizar melhor as ações de sensibilização; 

chama a atenção para o papel significativo que a Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento pode desempenhar no sentido de promover a criação de plataformas de 

investimento, o que, por sua vez, pode ajudar a garantir um melhor equilíbrio geográfico e 

setorial; 

5. Entende que o SCC necessita também de aconselhamento específico para compreender as 

opções e os procedimentos de financiamento no âmbito do FEIE e que os intermediários 

financeiros precisam de apoio para compreender melhor o SCC e as suas necessidades; 

acolhe com agrado, neste contexto, a proposta «FEIE 2.0» destinada a reforçar o papel da 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento e a consolidar a sua presença a 

nível nacional, regional e local; insiste na necessidade de dotar a Plataforma de recursos 

suficientes para prestar um apoio personalizado aos setores da educação e da cultura ao 

longo de todo o processo; 

6. Exorta a Comissão e o grupo BEI a desenvolverem e integrarem conhecimentos 

especializados direcionados especificamente para o investimento cultural na Plataforma; 

solicita que a Plataforma colabore tão estreitamente quanto possível com os bancos de 

fomento nacionais e os participantes do SCC, a fim de fornecer um apoio otimizado; 

7. Regista que, na maioria dos Estados-Membros, a lei proíbe as escolas e as universidades 

de contraírem empréstimos e que, por conseguinte, o FEIE não é adequado a este setor; 

lamenta que, apesar da reafetação de fundos do Horizonte 2020, as universidades públicas 

não tenham beneficiado suficientemente do apoio concedido pelo FEIE à investigação e à 

inovação; insiste, por conseguinte, em que os fundos sejam restituídos ao Horizonte 2020; 

8. Assinala que os habitantes das zonas rurais enfrentam uma desvantagem clara quando 

tentam aceder ao ensino, pelo que solicita a criação duma conectividade, de infraestruturas 

e de acessibilidade melhores; 

9. Solicita o reforço das sinergias entre o FEIE e outros fundos da UE, nomeadamente os 

FEEI, o Horizonte 2020 e o instrumento de garantia «Europa Criativa»; exorta a Comissão 

a antecipar as dotações do instrumento de garantia «Europa Criativa» através do FEIE em 

favor das PME; releva que a Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento 

pode contribuir para a divulgação de informação acerca da combinação de fundos da UE, 

e que é necessário providenciar aconselhamento e formação em conformidade; insta a 

Comissão a providenciar um portal em linha que funcione como balcão único para 

permitir aos possíveis beneficiários do setor da educação e da cultura avaliarem todas as 

opções de financiamento e a forma como estas podem ser eficazmente combinadas; 

regista, neste contexto, com agrado a recente publicação das orientações da Comissão 

sobre a possibilidade de combinar o FEIE com os FEEI. 
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ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS SINGULARES 
DE QUEM A RELATORA DE PARECER RECEBEU CONTRIBUIÇÕES 

 

A seguinte lista é elaborada a título meramente voluntário, sendo da responsabilidade exclusiva da 

relatora de parecer. A relatora recebeu contributos das seguintes entidades para a elaboração do 

presente projeto de parecer: 

 

 
 

Entidade  

Banco Europeu de Investimento 

Fundo Europeu de Investimento 

União Internacional de Cinemas 

Liga Europeia das Associações de Empresários do Espetáculo (Pearle) 

Culture Action Europe 

Associação Europeia das Universidades 

Associação Europeia de Instituições de Ensino Superior (EURASHE) 

Plataforma de Aprendizagem ao Longo da Vida 
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