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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Externos e a Comissão do 
Desenvolvimento, competentes quanto à matéria de fundo, a terem em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 13A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As contrapartes devem ser 
elegíveis para a Garantia na condição de 
alinharem as suas políticas internas de 
modo a que reflitam o quadro jurídico 
recentemente adotado a fim de combater a 
elisão fiscal, para além de combater a 
evasão fiscal, tal como indicado em 
pormenor na Comunicação da Comissão, 
de 21 de março de 2018, sobre os novos 
requisitos contra a elisão fiscal na 
legislação da UE que rege nomeadamente 
as operações de financiamento e de 
investimento (C(2018)1756);

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no que respeita à 
aplicação do Acordo de Paris e aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente regulamento 
contribuirá para integrar a ação climática 
nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar 25 % das despesas do 
orçamento da União ao apoio a objetivos 
em matéria de clima. As ações ao abrigo do 
presente regulamento deverão contribuir 

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no que respeita à 
aplicação do Acordo de Paris e aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente regulamento 
contribuirá para integrar a ação climática 
nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar pelo menos 25 % das 
despesas do orçamento da União ao apoio a 
objetivos em matéria de clima no período 
2021-2027 e 30 % o mais rapidamente 
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para que 25 % do seu enquadramento 
financeiro global seja consagrado a 
objetivos em matéria de clima. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
execução do presente regulamento e a 
contribuição global do regulamento deverá 
ser tida em conta nos processos de 
avaliação e de revisão pertinentes.

possível, o mais tardar até 2027. As ações 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 35% do seu 
enquadramento financeiro global seja 
consagrado a objetivos em matéria de 
clima. As ações pertinentes serão 
identificadas durante a execução do 
presente regulamento e a contribuição 
global do regulamento deverá ser tida em 
conta nos processos de avaliação e de 
revisão pertinentes.

Justificação

Alinhamento da linguagem com o relatório intercalar sobre o QFP/RP.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Do FEDS + deve fazer parte uma 
garantia da UE para as operações de 
investimento soberano no setor público. 
Esta garantia da UE não pode ser 
alargada a operações de investimento 
soberano que envolvam a reconcessão de 
empréstimos ao setor privado ou a 
concessão de empréstimos a entidades 
subsoberanas, ou em benefício de 
entidades subsoberanas, que possam 
aceder a financiamento subsoberano sem 
garantias soberanas. A fim de apoiar o 
planeamento de capacidades por parte do 
BEI, um volume mínimo garantido de tais 
operações de investimentos soberano é 
atribuído ao BEI.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 
prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego e cuja relação 
custo/benefício melhora a sustentabilidade 
do investimento. As operações apoiadas 
através da Garantia para a Ação Externa 
devem ser acompanhadas de uma avaliação 
ex ante aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais, conforme 
adequado e de acordo com os requisitos 
«legislar melhor». A Garantia para a Ação 
Externa não deve ser utilizada para prestar 
serviços públicos essenciais, que 
continuam a ser uma responsabilidade do 
governo.

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS, no Mandato de Empréstimo 
Externo e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 
prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego e cuja relação 
custo/benefício melhora a sustentabilidade 
do investimento. As operações apoiadas 
através da Garantia para a Ação Externa 
devem ser acompanhadas de uma avaliação 
ex ante aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais e de 
acordo com os requisitos «legislar 
melhor». A Garantia para a Ação Externa 
não deve ser utilizada para prestar serviços 
públicos essenciais, que continuam a ser 
uma responsabilidade do governo.

__________________ __________________

71 Decisão 77/270/Euratom do Conselho, 
de 29 de março de 1977, que habilita a 
Comissão a contrair empréstimos Euratom 
tendo em vista uma contribuição para o 
financiamento das centrais nucleares de 
potência (JO L 88 de 6.4.1977, p. 9).

71 Decisão 77/270/Euratom do Conselho, 
de 29 de março de 1977, que habilita a 
Comissão a contrair empréstimos Euratom 
tendo em vista uma contribuição para o 
financiamento das centrais nucleares de 
potência (JO L 88 de 6.4.1977, p. 9).
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Com vista a contribuir para a luta 
internacional contra a fraude e evasão 
fiscais, a fraude, a corrupção e o 
branqueamento de capitais, todo o 
financiamento através do presente 
regulamento deve ser concedido de forma 
totalmente transparente. Para além disso, 
as contrapartes elegíveis não devem 
apoiar atividades realizadas para fins 
ilegais nem participar em qualquer 
operação de financiamento ou 
investimento através de veículos situados 
em jurisdições não cooperantes ou em 
paraísos fiscais. As contrapartes devem 
igualmente abster-se de fazer uso de 
mecanismos de evasão fiscal ou de 
planeamento fiscal agressivo.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Adicionalidade», o princípio 
segundo o qual a Garantia para as Ações 
Externas contribui para o 
desenvolvimento sustentável através de 
operações que não poderiam ter sido 
realizadas sem a mesma ou que atinjam 
resultados positivos muito acima dos 
resultados que poderiam ter sido 
alcançados sem esse apoio. Entende-se 
também por adicionalidade a mobilização 
de financiamento do setor privado, a 
resposta às falhas do mercado e a 
situações de investimento insuficiente, 
bem como a melhoria da qualidade, da 
sustentabilidade, do impacto e da escala 
dos investimentos. O princípio também 
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garante que as operações de investimento 
e financiamento cobertas pela Garantia 
para as Ações Externas não substituam o 
apoio de um Estado-Membro, o 
financiamento privado ou outra 
intervenção financeira da União ou 
internacional, e evitem excluir outros 
investimentos públicos ou privados. Os 
projetos apoiados pela Garantia para as 
Ações Externas têm, regra geral, um 
perfil de risco mais elevado do que a 
carteira dos investimentos apoiados pelas 
contrapartes elegíveis no âmbito das suas 
políticas normais de investimento sem a 
Garantia para as Ações Externas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do presente 
regulamento consiste em afirmar e 
promover os valores e interesses da União 
à escala mundial, a fim de perseguir os 
objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia.

1. O objetivo geral do presente 
regulamento consiste em afirmar e 
promover os valores, princípios e 
interesses da União à escala mundial, a fim 
de perseguir os objetivos e aplicar os 
princípios da ação externa da União, tal 
como estabelecido no artigo 3.º, n.º 5, e nos 
artigos 8.º e 21.º do Tratado da União 
Europeia, bem como nos artigos 208.º e 
11.º do TFUE.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do presente regulamento no 
período compreendido entre 2021 e 2027 é 
de 89 200 milhões de EUR, a preços 
correntes.

1. A dotação financeira destinada à 
execução do programa no período 
compreendido entre 2021 e 2027 é de 
82 451 000 000 EUR, a preços de 2018 
(6 93 000 000 EUR, a preços correntes).
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Justificação

Reforço das dotações para a Vizinhança do Sul e a África Subsariana com um montante 
adicional de 3,5 mil milhões de EUR, em consonância com o relatório intercalar sobre o 
QFP/RP.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 68 000 milhões de EUR para 
programas geográficos:

a) 63 687 milhões de EUR a preços de 
2018 (71 954 milhões de EUR a preços 
correntes) para os programas geográficos:

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Vizinhança, 22 000 milhões de 
EUR, no mínimo,

– Vizinhança, 20 572 milhões de 
EUR, no mínimo, a preços de 2018 
(23 243 milhões de EUR a preços 
correntes),

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– África Subsariana, 32 000 milhões 
de EUR, no mínimo,

– África Subsariana, 30 723 milhões 
de EUR, no mínimo, a preços de 2018 
(34 712 milhões de EUR a preços 
correntes),
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Ásia e Pacífico, 10 000 milhões de 
EUR,

– Ásia e Pacífico, 8 851 milhões de 
EUR, a preços de 2018 (10 000 milhões de 
EUR, a preços correntes),

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Américas e Caraíbas, 4 000 milhões 
de EUR,

– Américas e Caraíbas, 3 540 milhões 
de EUR, a preços de 2018 (4 000 milhões 
de EUR, a preços correntes),

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) 7 mil milhões de EUR para 
programas temáticos:

b) 6 196 milhões de EUR, a preços de 
2018 (7 000 milhões de EUR, a preços 
correntes) para os programas temáticos:

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Direitos humanos e democracia, 
1 500 milhões de EUR,

– Direitos humanos e democracia, 1 
328 milhões de EUR, a preços de 2018 (1 
500 milhões de EUR, a preços correntes),
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Organizações da sociedade civil, 
1 500 milhões de EUR,

– Organizações da sociedade civil, 1 
328 milhões de EUR, a preços de 2018 
(1 500 milhões de EUR, a preços 
correntes),

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Estabilidade e paz, 1 000 milhões 
de EUR,

– Estabilidade e paz, 886 milhões de 
EUR, a preços de 2018 (1 000 milhões de 
EUR, a preços correntes),

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Desafios globais, 3 000 milhões de 
EUR,

– Desafios globais, 2 656 milhões de 
EUR, a preços de 2018 (3 000 milhões de 
EUR, a preços correntes),

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Questões relacionadas com o 
género e o empoderamento das mulheres, 
1 062 milhões de EUR, a preços de 2018 
(1 200 milhões de EUR, a preços 
correntes),
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 4 000 milhões de EUR para ações 
de resposta rápida.

c) 3 540 milhões de EUR a preços de 
2018 (4 000 milhões de EUR a preços 
correntes) para ações de resposta rápida.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A reserva para os novos desafios e 
prioridades, num montante de 10 200
milhões de EUR, aumentará os montantes 
referidos no n.º 2, em conformidade com o 
artigo 15.º.

3. A reserva para os novos desafios e 
prioridades, num montante de 7 966
milhões de EUR a preços de 2018 
(9 000 milhões de EUR a preços 
correntes) aumentará os montantes 
referidos no n.º 2, em conformidade com o 
artigo 15.º.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As dotações anuais são 
autorizadas pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho nos limites do Quadro 
Financeiro Plurianual durante o processo 
orçamental, logo que as prioridades 
tenham sido decididas de comum acordo 
entre as instituições. 
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota os programas 
indicativos plurianuais referidos nos 
artigos 12.º e 13.º por meio de atos de 
execução. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame 
referido no artigo 35.º, n.º 2. Esse 
procedimento aplica-se igualmente às 
revisões referidas nos n.ºs 3, 4 e 5 do 
presente artigo, que têm por efeito alterar 
significativamente o conteúdo do 
programa indicativo plurianual.

1. A Comissão adota os programas 
indicativos plurianuais referidos nos 
artigos 12.º e 13.º por meio de atos 
delegados.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas indicativos 
plurianuais relativos aos programas 
geográficos podem ser revistos quando
necessário, com vista à sua execução 
eficaz, em especial em caso de alterações 
de fundo do quadro estratégico referido no 
artigo 7.º ou na sequência de uma situação 
de crise ou de pós-crise.

3. Os programas indicativos 
plurianuais relativos aos programas 
geográficos são objeto de uma revisão 
intercalar e, se necessário, com vista à sua 
execução eficaz a qualquer momento, em 
especial em caso de alterações de fundo do 
quadro estratégico referido no artigo 7.º ou 
na sequência de uma situação de crise ou 
de pós-crise.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A utilização destes fundos será 
decidida em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos nos 
artigos 14.º e 21.º.

2. A afetação geográfica ou temática
destes fundos será decidida no âmbito do 
processo orçamental anual ou de 
transferências orçamentais, e em 
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conformidade com os procedimentos 
estabelecidos nos artigos 14.º e 21.º.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos de ação e as medidas são 
adotados por meio de atos de execução 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
35.°, n.º 2.

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar os planos de ação e as medidas por 
meio de atos delegados em conformidade 
com o artigo 34.°.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os planos de ação e as medidas adotados 
em conformidade com o presente número, 
com exceção das medidas de assistência 
de caráter excecional, bem como as 
alterações técnicas, devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e 
aos Estados-Membros, por intermédio do 
comité competente a que se refere o 
artigo 35.º, no prazo de um mês a contar 
da sua adoção.

Suprimido

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Antes de adotar ou prorrogar medidas de 
assistência de caráter excecional cujo custo 
não exceda 20 milhões de EUR, a 
Comissão informa o Conselho da natureza 
e dos objetivos das medidas, bem como 

Antes de adotar ou prorrogar medidas de 
assistência de caráter excecional cujo custo 
não exceda 20 milhões de EUR, a 
Comissão informa o Conselho e o 
Parlamento Europeu da natureza e dos 
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dos montantes financeiros previstos. A 
Comissão informa o Conselho antes de 
proceder a qualquer alteração significativa 
das medidas de assistência de caráter 
excecional já adotadas. A Comissão tem 
em conta a orientação estratégica do 
Conselho na matéria, tanto no planeamento 
das medidas como na sua posterior 
execução, a fim de manter a coerência da 
ação externa da União.

objetivos das medidas, bem como dos 
montantes financeiros previstos. A 
Comissão informa o Conselho e o 
Parlamento Europeu antes de proceder a 
qualquer alteração significativa das 
medidas de assistência de caráter 
excecional já adotadas. A Comissão tem 
em conta a orientação estratégica do 
Conselho e do Parlamento Europeu na 
matéria, tanto no planeamento das medidas 
como na sua posterior execução, a fim de 
manter a coerência da ação externa da 
União.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão mantém o Parlamento 
Europeu devidamente informado, em 
tempo útil, sobre a programação e a 
execução das medidas de assistência de 
caráter excecional ao abrigo do presente 
artigo, incluindo os montantes financeiros 
previstos, informando-o igualmente 
sempre que proceder a alterações ou 
aumentos substanciais dessa assistência.

Suprimido

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão informa o Parlamento 
Europeu e o Conselho das dotações de 
autorização transitadas em conformidade 
com o artigo 12.º, n.º 6, do Regulamento 
Financeiro.

A Comissão fornece ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho informações sobre 
as dotações que transitaram 
automaticamente, incluindo os montantes 
envolvidos, em conformidade com o 
artigo 12.º, n.º 6, do Regulamento 
Financeiro.
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O enquadramento financeiro referido no 
artigo 6.º, n.º 2, alínea a), financia o 
Fundo Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável Mais (FEDS+) e a Garantia 
para a Ação Externa.

O Fundo Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável Mais (FEDS +) e a Garantia 
para a Ação Externa são financiados 
através dos enquadramentos financeiros 
para os programas geográficos referidos 
no artigo 6.º, n.º 2, alínea a). Tal não deve 
prejudicar outras ações financiadas ao 
abrigo dos programas geográficos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEDS+ enquanto dispositivo 
financeiro integrado que proporciona 
capacidade financeira com base nas 
modalidades de execução indicadas no 
artigo 23.º, n.º 1, alíneas a), e), f) e g),
consiste em apoiar os investimentos e 
aumentar o acesso ao financiamento, a fim 
de fomentar o desenvolvimento económico 
e social sustentável e inclusivo e promover 
a resiliência socioeconómica dos países 
parceiros, com especial destaque para a 
erradicação da pobreza, o crescimento 
sustentável e inclusivo, a criação de 
emprego digno, as oportunidades 
económicas, competências e 
empreendedorismo, os setores 
socioeconómicos, as micro, pequenas e 
médias empresas, bem como atacar as 
causas socioeconómicas específicas 
profundas da migração irregular, em 
conformidade com os documentos 
pertinentes de programação indicativa. 
Deve ser dada especial atenção aos países 
identificados como frágeis ou em situação 
de conflito, aos países menos 

O objetivo do FEDS+ enquanto dispositivo 
financeiro integrado que proporciona 
capacidade financeira sob a forma de 
subvenções, garantias e outros 
instrumentos financeiros conforme 
previsto no artigo 23.º, n.º 1, consiste em 
apoiar os investimentos e aumentar o 
acesso ao financiamento, a fim de fomentar 
o desenvolvimento económico e social 
sustentável e inclusivo e promover a 
resiliência socioeconómica dos países 
parceiros, com especial destaque para a 
erradicação da pobreza, o crescimento 
sustentável e inclusivo, a criação de 
emprego digno, as oportunidades 
económicas, competências e 
empreendedorismo, os setores 
socioeconómicos, as micro, pequenas e 
médias empresas, bem como atacar as 
causas específicas profundas da migração, 
bem como a ação climática e a proteção e 
gestão do ambiente, maximizando ao 
mesmo tempo a adicionalidade, 
fornecendo produtos inovadores e 
captando fundos do setor privado. 30 % 
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desenvolvidos e aos países pobres 
extremamente endividados.

do financiamento é gradualmente afetado 
a investimentos que contribuam para a 
ação climática, as energias renováveis e a 
eficiência na utilização dos recursos. Há 
que assegurar um equilíbrio geográfico, 
em consonância com as prioridades de 
ação externa e de desenvolvimento da UE.
Deve ser dada especial atenção aos países 
identificados como frágeis ou em situação 
de conflito, aos países menos 
desenvolvidos e aos países pobres 
extremamente endividados.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A taxa de provisionamento varia entre 9 % 
e 50 %, dependendo do tipo de operações.

A taxa de provisionamento varia entre 9 % 
e 50 %, dependendo do tipo de operações. 
Um montante máximo de 10 mil milhões 
de EUR será aprovisionado pelo 
orçamento da UE através de uma rubrica 
orçamental específica no âmbito do 
processo orçamental anual ou mediante 
uma transferência orçamental. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 34.º, a fim 
de alterar este montante máximo em caso 
de necessidade.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A taxa de provisionamento será revista de 
três em três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento, 
prevista no artigo 40.º. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 34.º, a fim de completar 

A taxa de provisionamento será revista de 
dois em dois anos a partir da data de 
aplicação do presente regulamento, 
prevista no artigo 40.º. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 34.º, a fim de completar 
ou alterar estas taxas e os montantes 
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ou alterar estas taxas. financeiros envolvidos.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A concessão da Garantia para a 
Ação Externa fica subordinada à 
celebração dos respetivos acordos de 
garantia do FEDS entre a Comissão, em 
nome da União, e a contraparte elegível.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Garantia para a Ação Externa 
apoia as operações de financiamento e 
investimento conformes às condições 
estabelecidas no artigo 209.º, n.º 2, alíneas 
a) a c), do Regulamento Financeiro, e que:

2. A Garantia para a Ação Externa 
apoia as operações de financiamento e 
investimento que visem suprir as 
deficiências do mercado ou responder a 
situações de investimento insatisfatório. 
As operações devem também ser
conformes às condições estabelecidas no 
artigo 209.º, n.º 2, alíneas a) a c), do 
Regulamento Financeiro, e que:

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Garantam a adicionalidade;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Visem zonas com deficiências de 
mercado evidentes, canalizem o capital 
privado para as lacunas de investimento e 
se centrem nas zonas de risco que não 
conseguem atrair investimento totalmente 
privado;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contrapartes elegíveis devem cumprir as 
regras e condições previstas no artigo 62.º, 
n.º 2, alínea c), do Regulamento 
Financeiro. No caso de organismos regidos 
pelo direito privado de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro que tenham 
contribuído para a Garantia para a Ação 
Externa nos termos do artigo 28.º do 
presente regulamento, será dada 
preferência aos organismos que divulguem 
informações relacionadas com critérios 
ambientais, sociais e de governo das 
sociedades.

As contrapartes elegíveis devem cumprir as 
regras e condições previstas no artigo 62.º, 
n.º 2, alínea c), do Regulamento 
Financeiro. No caso de organismos regidos 
pelo direito privado de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro que tenham 
contribuído para a Garantia para a Ação 
Externa nos termos do artigo 28.º do 
presente regulamento, será dada 
preferência aos organismos que divulguem 
informações relacionadas com critérios 
ambientais, sociais, fiscais e de governo 
das sociedades.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Parlamento Europeu e o 
Conselho podem convidar as contrapartes 
elegíveis para uma troca de pontos de 
vista sobre as operações de financiamento 
e de investimento abrangidas pelo 
presente regulamento.
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A

Governação e estrutura do FEDS+

1. O FEDS+ é constituído por 
plataformas regionais de investimento 
estabelecidas com base nos métodos de 
trabalho, procedimentos e estruturas dos 
atuais mecanismos externos de 
financiamento misto da União, que 
podem combinar as suas operações de 
financiamento misto e as operações da 
Garantia para a Ação Externa no âmbito 
do FEDS+.

2. A Comissão é responsável pela gestão 
global do FEDS + e da Garantia para a 
Ação Externa. Além disso, a Comissão 
não procura realizar operações bancárias 
gerais. A Comissão informa regularmente 
o Parlamento Europeu a fim de assegurar 
os mais elevados padrões de transparência 
e responsabilização financeira.

3. Na gestão do FEDS+, a Comissão é 
aconselhada por um conselho estratégico, 
exceto no caso das operações que 
abrangem a política de alargamento da 
UE e são financiadas pelo IPA III, cujo 
conselho estratégico é assegurado no 
âmbito do Quadro de Investimento para 
os Balcãs Ocidentais (WBIF). A 
Comissão trabalha igualmente em estreita 
cooperação com todas as contrapartes 
elegíveis no que respeita à gestão 
operacional da Garantia para a Ação 
Externa. Para o efeito, é criado um grupo 
de trabalho técnico, composto por peritos 
da Comissão e das contrapartes elegíveis, 
a fim de avaliar o risco e os respetivos 
preços.

4. O conselho estratégico aconselha a 
Comissão sobre a orientação e prioridades 
estratégicas dos investimentos a título da 
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Garantia para a Ação Externa ao abrigo 
do FEDS+ e contribui para o seu 
alinhamento pelos princípios orientadores 
e objetivos da ação externa da União, da 
política de desenvolvimento e da política 
europeia de vizinhança, bem como pelos 
objetivos estabelecidos no artigo 3.º do 
presente regulamento e o objetivo do 
FEDS+, estabelecido no artigo 26.º. Ajuda 
igualmente a Comissão na definição de 
metas globais de investimento 
relativamente ao recurso à Garantia para 
a Ação Externa para apoiar as operações 
do FEDS+, e assegura que as vertentes de 
investimento tenham uma cobertura 
geográfica e temática diversificada e 
adequada.

5. O conselho estratégico apoia 
igualmente a coordenação, a 
complementaridade e a coerência globais 
entre as plataformas regionais de 
investimento, entre os três pilares do 
Plano de Investimento Europeu, entre o 
Plano de Investimento Europeu e os 
demais esforços da União no domínio da 
migração e da implementação da 
Agenda 2030, bem como com outros 
programas previstos no presente 
regulamento.

6. O conselho estratégico é constituído por 
representantes da Comissão e da Alta 
Representante, de todos os 
Estados-Membros e do Banco Europeu de 
Investimento. O Parlamento Europeu tem 
estatuto de observador. Os contribuintes, 
as contrapartes elegíveis, os países 
parceiros, as organizações regionais 
pertinentes e outras partes interessadas 
podem, sempre que adequado, receber o 
estatuto de observador. O conselho 
estratégico é consultado antes da 
concessão de qualquer novo estatuto de 
observador. O conselho estratégico é 
copresidido pela Comissão e pela Alta 
Representante.

7. O conselho estratégico reúne-se pelo 
menos duas vezes por ano e, se possível, 
adota pareceres por consenso. O 



AD\1171763PT.docx 21/33 PE626.927v03-00

PT

presidente pode organizar reuniões 
adicionais a qualquer momento, ou a 
pedido de um terço dos membros. Caso 
não seja possível alcançar um consenso, 
os direitos de voto aplicam-se conforme 
acordado durante a primeira reunião do 
conselho estratégico e definido no seu 
regulamento interno. Esses direitos de 
voto devem ter devidamente em conta a 
fonte de financiamento. O regulamento 
interno define o quadro no que respeita 
ao papel dos observadores. As atas e as 
ordens do dia das reuniões do conselho 
estratégico são tornadas públicas, na 
sequência da sua adoção.

8. A Comissão informa anualmente o 
conselho estratégico dos progressos 
alcançados no que respeita à 
implementação do FEDS+. O conselho 
estratégico do Quadro de Investimento 
para os Balcãs Ocidentais apresenta os 
progressos realizados na execução do 
instrumento de garantia para a região do 
alargamento para complementar os 
relatórios acima referidos. O conselho 
estratégico organiza regularmente uma 
consulta das partes interessadas 
relevantes sobre a orientação estratégica e 
a execução do FEDS+.

9. A existência de dois conselhos 
estratégicos não tem influência sobre a 
necessidade de dispor de um quadro 
unificado de gestão dos riscos no âmbito 
do FEDS +.

10. Os conselhos de administração 
regionais das plataformas regionais de 
investimento apoiam a Comissão ao nível 
da execução, na definição de metas de 
investimento regionais e setoriais e 
vertentes de investimento regionais, 
setoriais e temáticas, e formulam 
pareceres sobre as operações de 
financiamento misto e a utilização da 
Garantia para a Ação Externa que cobre 
as operações do FEDS+.
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Justificação

Transferência do Anexo VI sobre a governação e a estrutura do FEDS + para o texto 
principal.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-B

Nomeadamente, o grupo do Banco 
Europeu de Investimento:

a) Participa, juntamente com outras 
instituições financeiras europeias, na 
gestão de riscos do FEDS +, tendo 
devidamente em conta a necessidade de 
evitar eventuais conflitos de interesses;

b) Executa exclusivamente parte de uma 
vertente de investimento que cobre os 
empréstimos soberanos que devem ser 
aprovisionados em, pelo menos, 
mil milhões de euros a partir das dotações 
financeiras dos programas geográficos, 
em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos nos capítulos 1 e 3 do 
presente título;

c) É uma contraparte elegível das 
atividades de execução no âmbito de 
outras vertentes de investimento.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A pedido dos Estados-Membros, essas 
contribuições podem ser afetadas ao 
lançamento de ações em regiões, países e 
setores específicos ou a vertentes de 

A pedido dos Estados-Membros, pode ser 
ponderada a afetação dessas contribuições 
ao lançamento de ações em regiões, países 
e setores específicos ou a vertentes de 
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investimento já existentes. investimento já existentes.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão ou as contrapartes 
elegíveis notificam imediatamente o 
OLAF, prestando-lhe as informações 
necessárias, sempre que, em qualquer 
fase da preparação, execução ou 
conclusão de operações de financiamento 
e investimento abrangidas pelo presente 
regulamento, tiverem motivos para 
suspeitar de fraude, corrupção, 
branqueamento de capitais ou outras 
atividades ilegais suscetíveis de lesar os 
interesses financeiros da União. A 
Comissão ou as contrapartes elegíveis 
fornecem ao OLAF todas as informações 
necessárias à realização, por parte do 
OLAF, de uma investigação exaustiva e 
completa.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A

Atividades excluídas e jurisdições não 
cooperantes

1. Nas suas operações de financiamento e 
de investimento, as contrapartes elegíveis 
respeitam as disposições aplicáveis do 
direito da União e as normas acordadas a 
nível internacional e da União e, por 
conseguinte, não apoiam projetos ao 
abrigo do presente regulamento que 
contribuam para o branqueamento de 
capitais, o financiamento do terrorismo, a 



PE626.927v03-00 24/33 AD\1171763PT.docx

PT

elisão fiscal, a fraude e evasão fiscais. 
Além disso, as contrapartes elegíveis não 
se envolvem em operações novas nem em 
operações renovadas com entidades 
constituídas ou estabelecidas em 
jurisdições incluídas na lista elaborada no 
quadro da política pertinente da União em 
matéria de jurisdições não cooperantes, 
ou que estejam identificadas como países 
terceiros de risco elevado nos termos do 
artigo 9.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 
2015/849 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ou que não cumpram na 
prática as normas fiscais acordadas a 
nível da União ou a nível internacional 
sobre a transparência e o intercâmbio de 
informações. As contrapartes elegíveis só 
podem derrogar a este princípio se o 
projeto for fisicamente executado numa 
dessas jurisdições e não existir qualquer 
indício de que a operação em causa é 
abrangida por qualquer uma das 
categorias enumeradas no primeiro 
parágrafo do presente número. No quadro 
da celebração de acordos com os 
intermediários financeiros, as 
contrapartes elegíveis transpõem os 
requisitos a que se refere o presente artigo 
para os contratos em causa e solicitam 
aos intermediários financeiros a 
apresentação de relatórios sobre a sua 
observância.

2. Nas suas operações de financiamento e 
investimento, a contraparte elegível aplica 
os princípios e as normas previstos na 
legislação da União relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
designadamente o Regulamento (UE) 
2015/847 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (2) e a Diretiva (UE) 2015/849. 
As contrapartes elegíveis fazem depender 
o financiamento direto e o financiamento 
através de intermediários ao abrigo do 
presente regulamento da prestação de 
informações sobre o beneficiário efetivo 
nos termos da Diretiva (UE) 2015/849 e 
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comunicam os dados de forma 
discriminada por país, em conformidade 
com os requisitos do artigo 89.º, n.º 1, da 
Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-B

Mecanismo de reclamação e recurso

Na perspetiva de eventuais reclamações 
de terceiros nos países parceiros, 
incluindo as comunidades e indivíduos 
afetados por projetos apoiados pelo 
FEDS+ e pela garantia para a Ação 
Externa, a Comissão e as delegações da 
União Europeia publicam nos seus sítios 
Web referências diretas aos mecanismos 
de apresentação de reclamações das 
contrapartes relevantes que tenham 
concluído acordos com a Comissão. A 
Comissão prevê também a possibilidade 
de receber diretamente queixas 
relacionadas com o tratamento de 
reclamações por contrapartes elegíveis. A 
Comissão tem em conta essas informações 
na perspetiva da cooperação futura com 
essas contrapartes.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O relatório anual elaborado em 
2021 deve incluir informações 
consolidadas provenientes dos relatórios 
anuais relativos ao período 2014-2020 
sobre todos os financiamentos ao abrigo 

6. A Comissão apresenta igualmente 
ao Parlamento Europeu um relatório 
anual sobre as operações de 
financiamento e investimento abrangidas 
pela Garantia para a Ação Externa. Esse 
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dos regulamentos referidos no artigo 40.º, 
n.º 2, incluindo receitas afetadas externas 
e contribuições para fundos fiduciários, e 
apresentar uma repartição das despesas 
por país, a utilização dos instrumentos 
financeiros, as autorizações e 
pagamentos. O relatório deve refletir os 
principais ensinamentos retirados e o 
seguimento dado às recomendações das 
avaliações realizadas nos anos anteriores.

relatório é tornado público e contém as 
seguintes informações:

a) Uma avaliação dos resultados que 
contribuem para a finalidade e os 
objetivos do presente regulamento;

b) Uma avaliação das operações de 
financiamento e investimento em 
execução e abrangidas pela Garantia para 
a Ação Externa, por setor, país e região, e 
da sua conformidade com o presente 
regulamento, incluindo as medidas de 
risco e o impacto das mesmas na 
estabilidade financeira e económica dos 
parceiros;

c) Uma avaliação da adicionalidade, do 
valor acrescentado, da mobilização de 
recursos do setor privado, das realizações 
estimadas e efetivas e dos resultados e 
impacto das operações de financiamento e 
investimento abrangidas pela Garantia 
para a Ação Externa em termos 
agregados, incluindo o impacto na 
criação de emprego digno, na erradicação 
da pobreza e na forma como são tratadas 
as causas profundas da migração; essa 
análise, sob o ponto de vista das questões 
de género, das operações abrangidas é 
efetuada, na medida do possível, com base 
em dados comprovados e repartidos por 
género;

d) Uma avaliação da conformidade com 
os requisitos de utilização da Garantia 
para a Ação Externa e com o 
cumprimento dos indicadores-chave de 
desempenho estabelecidos para cada 
proposta apresentada;

e) Uma avaliação do efeito de alavanca 
produzido pelas operações abrangidas 
pelo FEDS + e pela Garantia para a Ação 
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Externa;

f) A indicação dos montantes financeiros 
transferidos para os beneficiários e uma 
avaliação das operações de financiamento 
e investimento por cada contraparte 
elegível em termos agregados;

g) Uma avaliação da adicionalidade e do 
valor acrescentado das operações de 
financiamento e investimento das 
contrapartes elegíveis e dos riscos 
agregados associados;

h) Informações pormenorizadas sobre o 
acionamento da Garantia para a Ação 
Externa e sobre os prejuízos, os 
rendimentos, os montantes recuperados e 
outros pagamentos recebidos, bem como 
sobre a exposição geral aos riscos;

i) Os relatórios financeiros sobre as 
operações de financiamento e 
investimento das contrapartes elegíveis 
abrangidas pelo presente regulamento 
examinados por um auditor externo 
independente;

j) Uma avaliação das sinergias e da 
complementaridade entre as operações 
abrangidas pela Garantia para a Ação 
Externa e o segundo e terceiro pilares do 
PIE, com base nos relatórios existentes 
relevantes, atendendo em especial aos 
progressos alcançados em matéria de boa 
governação, incluindo a nível da luta 
contra a corrupção e os fluxos financeiros 
ilícitos, de respeito pelos direitos humanos 
e pelo Estado de direito, assim como em 
matéria de políticas sensíveis à questão do 
género, de promoção do 
empreendedorismo, do ambiente 
empresarial a nível local e dos mercados 
financeiros locais;

k) Uma avaliação da conformidade das 
operações da Garantia FEDS com os 
princípios de eficácia do desenvolvimento 
acordados a nível internacional;

l) Uma avaliação da remuneração das 
garantias;
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m) Uma avaliação da aplicação das 
disposições relativas às atividades 
excluídas e às jurisdições não 
cooperantes.

O relatório deve refletir os principais 
ensinamentos retirados e o seguimento 
dado às recomendações das avaliações 
externas independentes realizadas nos anos 
anteriores.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 32 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Avaliação e revisão intercalar

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação intercalar do presente 
regulamento deve realizar-se assim que 
estiverem disponíveis informações 
suficientes acerca da execução, e o mais 
tardar quatro anos após o início da
execução do instrumento.

O mais tardar até 31 de dezembro de 2024, 
a Comissão apresenta um relatório de 
avaliação intercalar sobre a execução do 
presente regulamento. Esse relatório 
abrangerá o período compreendido entre 
1 de janeiro de 2021 e 30 de junho de 
2024 e centrar-se-á na realização dos 
objetivos do presente regulamento através 
de indicadores que meçam os resultados 
obtidos e a eficiência de todos os 
instrumentos abrangidos por este 
instrumento, incluindo o Fundo Europeu 
para o Desenvolvimento Sustentável Mais 
e a Garantia para a Ação Externa. O 
relatório abordará, além disso, o valor 
acrescentado, as possibilidades de 
simplificação, complementaridade e 
sinergias entre os instrumentos 
abrangidos pelo presente regulamento, a 
continuação da pertinência de todos os 
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objetivos e a contribuição das medidas 
para a coerência da ação externa da 
União. Conterá também informações 
sobre o efeito de alavanca alcançado 
pelas operações de investimento 
financiadas ao abrigo do Fundo Europeu 
para o Desenvolvimento Sustentável Mais.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As avaliações devem basear-se, sempre 
que adequado, nos princípios e boas 
práticas do Comité de Ajuda ao 
Desenvolvimento da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos, a fim de verificar se os 
objetivos foram atingidos e elaborar 
recomendações com vista a melhorar as 
futuras ações.

O relatório de revisão intercalar referido 
no n.º 1, primeiro parágrafo, é 
apresentado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e é acompanhado, se for caso 
disso, de propostas legislativas destinadas 
a introduzir as necessárias alterações no 
presente regulamento.

As avaliações devem também basear-se 
nos princípios e boas práticas do Comité de 
Ajuda ao Desenvolvimento da Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos, a fim de verificar se os 
objetivos foram atingidos e elaborar 
recomendações com vista a melhorar as 
futuras ações.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 36 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação, comunicação e publicidade Transparência, comunicação e divulgação 
pública de informações
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão publica no seu portal 
Web informações sobre as operações de 
financiamento e de investimento e os 
elementos essenciais de todos os acordos 
de garantia FEDS +, incluindo 
informações sobre a identidade jurídica 
das contrapartes elegíveis, os benefícios 
esperados para o desenvolvimento e os 
procedimentos de reclamação, tendo em 
conta a proteção de informações 
confidenciais e sensíveis do ponto de vista 
comercial.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. De acordo com as suas políticas de 
transparência e com as regras da União 
em matéria de proteção de dados e de 
acesso aos documentos e à informação, as 
contrapartes elegíveis do FEDS + 
disponibilizam ao público, nos seus sítios 
web, de forma pró-ativa e sistemática, 
informações sobre as operações de 
financiamento e investimento abrangidas 
pela Garantia para a Ação Externa, em 
especial sobre a forma como essas 
operações contribuem para o 
cumprimento dos objetivos e requisitos do 
presente regulamento. Sempre que 
possível, essas informações são 
discriminadas ao nível de projeto e têm 
sempre em conta a proteção de 
informações confidenciais e sensíveis do 
ponto de vista comercial. As contrapartes 
elegíveis publicitam também o apoio da 
União em todas as informações que 
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publicam sobre as operações de 
financiamento e de investimento 
abrangidas pela Garantia para a Ação 
Externa nos termos do presente 
regulamento.
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