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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta da Comissão modifica o regulamento que institui o Fundo de Garantia para as 

ações externas, no âmbito da revisão do mandato relativo à concessão de empréstimos 

externos do Banco Europeu de Investimento, propondo alguns ajustamentos técnicos.  

O relator concorda com estes ajustamentos, com exceção da proposta de transferência da 

gestão do Fundo de Garantia para a Comissão.  

O relator está convicto de que, para o período em curso, o Fundo de Garantia deve 

permanecer sob a gestão do Banco Europeu de Investimento. O relator considera que a 

re-internalização do Fundo de Garantia na Comissão deve ser preparada de forma adequada, 

no contexto mais amplo da gestão dos instrumentos financeiros da UE no próximo Quadro 

Financeiro Plurianual. 

Presentemente, o relator não dispõe de provas conclusivas que demonstrem que a 

transferência do Fundo para a gestão da Comissão traria vantagens significativas e não criaria 

duplicações desnecessárias entre as instituições da UE. O relator considera que os potenciais 

custos e benefícios devem ser sujeitos a uma avaliação mais aprofundada antes de se proceder 

a tal alteração. 

Por conseguinte, o relator considera, igualmente, que a realização de um debate mais alargado 

sobre a futura estrutura da concessão de empréstimos externos deve ter início muito antes do 

próximo período financeiro que começará em 2020. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 

matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração   1 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O Fundo de Garantia é 

provisionado por um pagamento anual 

proveniente do orçamento geral da União, 

pelos juros dos recursos investidos do 

Fundo de Garantia, e pelos montantes 

recuperados junto de devedores em 

incumprimento. 

(2) O Fundo de Garantia é 

provisionado por um pagamento anual 

proveniente do orçamento geral da União, 

o que não pode ser feito em detrimento 

das atividades financiadas no quadro da 

rubrica 4, pelos juros dos recursos 

investidos do Fundo de Garantia, e pelos 

montantes recuperados junto de devedores 

em incumprimento. 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A gestão financeira do Fundo de 

Garantia deve ser transferida do BEI para 

a Comissão, que aplica uma prática 

estabelecida de gestão de investimentos 

análogos. Ao assumir a gestão dos ativos 

do Fundo de Garantia, a Comissão deve 

poder racionalizar e consolidar as suas 

atividades de gestão de ativos, com base 

nas estruturas existentes e num bom 

historial. 

(5) A possibilidade de transferência 

da gestão financeira do Fundo de Garantia 

do BEI para a Comissão deve ser avaliada 

em termos de custos e benefícios 

inerentes, a fim de assegurar a máxima 

eficácia na utilização dos recursos 

financeiros da União, tendo em conta o 

Quadro Financeiro Plurianual pós-2020. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O artigo 7.º passa a ter a seguinte 

redação: 

Suprimido 

«Artigo 7.º  

A Comissão deve assegurar a gestão 

financeira do Fundo. A Comissão deve 

gerir e investir os recursos do Fundo de 

Garantia em conformidade com o 

princípio da boa gestão financeira, 

respeitando normas prudenciais 

adequadas.»; 

 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 

Artigo 8 – parágrafo 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Até 30 de junho de 2018, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório que avalie a 

possibilidade de transferência da gestão 

dos ativos do Fundo de Garantia do BEI 

para a Comissão. Se for caso disso, esse 

relatório é acompanhado de uma proposta 

legislativa. 

 

Alteração   5 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 

Artigo 8 – parágrafo 2-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A partir de 31 de maio de 2018, o relatório 

anual deverá incluir igualmente 

informação sobre a gestão financeira, o 

rendimento, o risco a que o Fundo de 

Garantia está exposto e uma avaliação da 

pertinência do objetivo de 9 % e do 

limiar/limite superior de 10 % para o 

Fundo. 
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