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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; 

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 



 

PE599.570v02-00 4/9 AD\1123298PT.docx 

PT 

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; 

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 
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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;  

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; 
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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 

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; 
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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 

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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