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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Citação 5-A (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Tendo em conta o parecer n.º 2/2016 do 

Tribunal de Contas1-A, 

 _________________ 

 1-A JO C 465 de 13.12.2016, p. 1. 

 

Alteração   2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Desde a apresentação do Plano de 

Investimento em novembro de 20143, 

melhoraram as condições necessárias a 

um maior investimento e tem vindo a ser 

restabelecida a confiança na economia e 

no crescimento da Europa. A União 

encontra-se agora no seu quarto ano de 

retoma moderada, tendo o Produto 

Interno Bruto registado um crescimento 

de 2 % em 2015. Os esforços abrangentes 

iniciados com o Plano de Investimento 

estão já a produzir resultados concretos, 

embora os efeitos macroeconómicos dos 

grandes projetos de investimento não se 

possam fazer sentir de imediato. Prevê-se 

uma aceleração progressiva do 

investimento ao longo de 2016 e 2017, 

muito embora continue a situar-se abaixo 

dos níveis históricos. 

(1) Não obstante a existência do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), o problema do défice 

de investimento na União continua a 

existir. O problema da falta de 

investimento decorre de uma séria falta de 

procura agregada e dos efeitos das 

políticas de austeridade. É necessário 

efetuar uma mudança radical na 

abordagem ao investimento na União, 

tratando das verdadeiras causas da crise 

financeira e revendo o quadro de 

governação económica, para estimular, de 

forma permanente, os investimentos 

produtivos capazes de gerar valor 

acrescentado para a economia real e a 

sociedade em todos os Estados-Membros. 
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_________________  

3 COM(2014) 903 final.  

 

Alteração   3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) Em 1 de junho de 2016, a Comissão 

emitiu uma Comunicação intitulada «A 

Europa investe de novo – Ponto de situação 

sobre o Plano de Investimento para a 

Europa» em que apresenta os resultados do 

Plano de Investimento até à data e as 

próximas etapas preconizadas, incluindo o 

prolongamento da vigência do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE) para além do seu período inicial de 

três anos, a intensificação da vertente PME 

no âmbito do quadro existente, bem como 

o reforço da Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI). 

(3) Em 1 de junho de 2016, a Comissão 

emitiu uma Comunicação intitulada «A 

Europa investe de novo – Ponto de situação 

sobre o Plano de Investimento para a 

Europa» em que apresenta a situação até à 

data e as próximas etapas preconizadas, 

como o prolongamento da vigência do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE) para além do seu 

período inicial de três anos, a 

intensificação da vertente PME no âmbito 

do quadro existente, bem como o reforço 

da Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI). 

 

Alteração   4 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) O FEIE faz parte do Plano de 

Investimento, que é uma estratégia 

abrangente destinada a ter em conta a 

incerteza que rodeia os investimentos 

públicos e privados e reduzir o défice de 

investimento na União. Essa estratégia 

assenta em três pilares: mobilizar 

financiamento para o investimento, 

assegurar que o investimento chegue à 

economia real e melhorar o ambiente de 

investimento na União. Para efeitos de 

uma diversificação geográfica, é essencial 

melhorar o ambiente de investimento na 

União, eliminando os obstáculos ao 

investimento. O FEIE é um complemento 



 

AD\1123301PT.docx 5/22 PE599.625v02-00 

 PT 

de outras medidas necessárias para 

reduzir o défice de investimento na União 

e, ao funcionar como um fundo de 

garantia, constitui um estímulo para 

novos investimentos. 

 

Alteração   5 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) O FEIE foi instituído por um 

período inicial de três anos, com o objetivo 

de mobilizar investimentos num valor de 

pelo menos 315 mil milhões de EUR. 

Dado o seu êxito, a Comissão está 

empenhada em duplicar tanto a vigência 

como a capacidade financeira do FEIE. A 

proposta legislativa de prolongamento da 

sua duração abrange o período de 

vigência do atual Quadro Financeiro 

Plurianual e deverá assegurar 

investimentos num valor total de pelo 

menos meio bilião de EUR até 2020. A 

fim de aumentar a capacidade do FEIE e 

atingir o objetivo de duplicar o montante 
de investimento inicialmente previsto, os 

Estados-Membros devem igualmente 

contribuir de forma prioritária para o 

efeito. 

(6) O FEIE foi instituído por um 

período inicial de três anos, com o objetivo 

de mobilizar investimentos num valor de 

pelo menos 315 mil milhões de EUR. 

Atualmente, continua a existir um défice 

de investimento na União e existe 

preocupação com o facto de a 

diversificação do FEIE ser insuficiente, 

tanto a nível geográfico como a nível 

setorial, devido a uma afetação subótima 

do investimento, ao financiamento de 

projetos com um grande impacto 

ambiental e a problemas no que diz 

respeito à adicionalidade. Não obstante, 

apenas um ano depois do início do 

funcionamento do FEIE, e sem que 

tivesse ainda sido realizada uma avaliação 

independente do FEIE, à qual estava 

vinculada um eventual prolongamento, a 

Comissão apresentou a proposta de 

duplicar o FEIE, tanto em termos de 

duração como de capacidade financeira. 

 

Alteração   6 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) Para o período após 2020, a 

Comissão tenciona apresentar as propostas 

necessárias para assegurar a prossecução 

do investimento estratégico a um nível 

(7) Nos termos do Regulamento (UE) 

2015/1017, até 5 de julho de 2018, a 

Comissão deve apresentar ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório que 
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sustentável. inclua uma avaliação independente da 

aplicação do Regulamento (UE) 

2015/1017. Até 30 de junho de 2020, a 

Comissão deverá apresentar um novo 

relatório, que deverá, se necessário, ser 

acompanhado de uma proposta legislativa 

com vista a alterar o Regulamento (UE) 

2015/1017, assim como, em conformidade 

com o disposto no Acordo 

Interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre legislar melhor, de uma avaliação 

de impacto. Essa proposta legislativa 

deverá assegurar, promover e reforçar os 

investimentos estratégicos da União a 

níveis sustentáveis durante o período 

financeiro abrangido pelo Quadro 

Financeiro Plurianual pós-2020,  

 

Alteração   7 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Para desempenhar a sua missão, o 

Tribunal de Contas necessita de ter acesso 

ao relatório anual da Comissão sobre a 

gestão do fundo de garantia da UE até 31 

de maio de cada ano o mais tardar. Neste 

contexto, os direitos de auditoria do 

Tribunal de Contas, previstos no 

artigo 287.º do TFUE, deverão ser 

plenamente respeitados e o relatório da 

Comissão deverá ser apresentado ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Tribunal de Contas em tempo útil. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O FEIE alargado deve dar resposta (8) O FEIE alargado deve dar resposta 
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às deficiências do mercado e a situações de 

investimento insuficiente e prosseguir a 

mobilização de fundos do setor privado a 

favor de investimentos cruciais para a 

futura criação de emprego na Europa, 

incluindo para os jovens, o crescimento e a 

competitividade através de uma maior 

adicionalidade. Tal inclui investimentos 

nos domínios da energia, do ambiente e da 

ação climática, do capital social e humano 

e infraestruturas conexas, da saúde, da 

investigação e inovação, dos transportes 

transfronteiras sustentáveis, bem como da 

transformação digital. Em especial, é de 

reforçar a contribuição das operações 

apoiadas pelo FEIE para a consecução dos 

objetivos ambiciosos da União fixados na 

Conferência de Paris sobre Alterações 

Climáticas (COP21). Devem também ser 

cada vez mais privilegiados os projetos 

prioritários no domínio da interconexão da 

energia e os projetos em matéria de 

eficiência energética. Além disso, é de 

evitar o apoio do FEIE a favor dos projetos 

de autoestradas, salvo se este apoio for 

necessário para apoiar o investimento 

privado no setor dos transportes nos 

países beneficiários do Fundo de Coesão 

ou no caso dos projetos de transportes 

transfronteiras que envolvam pelo menos 

um país beneficiário do Fundo de Coesão. 

Por motivos de clareza, e apesar de serem 

já elegíveis para o efeito, deve ser 

expressamente estabelecido que os projetos 

nos domínios da agricultura, das pescas e 

da aquicultura são abrangidos pelo âmbito 

dos objetivos gerais que podem beneficiar 

do apoio do FEIE. 

às deficiências do mercado e a situações de 

investimento insuficiente e prosseguir a 

mobilização de fundos novos do setor 

privado a favor de investimentos cruciais 

para a futura criação de emprego na 

Europa, incluindo para os jovens, o 

crescimento e a competitividade através de 

uma maior adicionalidade face a outros 

instrumentos existentes da União e às 

operações principais do BEI. Tal inclui 

investimentos nos domínios da energia, da 

bioeconomia, do ambiente e da ação 

climática, do capital social e humano e 

infraestruturas conexas, da saúde, da 

investigação e inovação, dos transportes 

transfronteiras sustentáveis e das redes 

transfronteiriças, bem como da 

transformação digital em todos os setores. 

Em especial, é de reforçar a contribuição 

das operações apoiadas pelo FEIE para a 

consecução dos objetivos ambiciosos da 

União fixados na Conferência de Paris 

sobre Alterações Climáticas (COP21). 

Devem também ser cada vez mais 

privilegiados os projetos prioritários no 

domínio da interconexão da energia e os 

projetos em matéria de eficiência 

energética. Além disso, é de evitar o apoio 

do FEIE a favor dos projetos de 

autoestradas e dos projetos de transportes 

hipercarbónicos, salvo se este apoio for 

fundamental para apoiar o investimento 

privado em projetos de transportes. Por 

motivos de clareza, e apesar de serem já 

elegíveis para o efeito, deve ser 

expressamente estabelecido que os projetos 

nos domínios da agricultura, das pescas e 

da aquicultura são abrangidos pelo âmbito 

dos objetivos gerais que podem beneficiar 

do apoio do FEIE. 

 

Alteração   9 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(9) A adicionalidade, uma 

característica essencial do FEIE, deve ser 

reforçada na seleção dos projetos. Em 

especial, as operações só devem ser 

elegíveis para efeitos do apoio do FEIE se 

derem resposta a deficiências do mercado 

ou a situações de investimento insuficiente 

claramente identificadas. Os projetos de 

infraestruturas no âmbito da vertente 

Infraestruturas e Inovação que associem 

dois ou mais Estados-Membros, incluindo 

as infraestruturas eletrónicas, devem ser 

considerados fonte de adicionalidade, dada 

a sua dificuldade intrínseca e o seu elevado 

valor acrescentado para a União. 

(9) A adicionalidade, uma 

característica essencial do FEIE, deve ser 

reforçada na seleção dos projetos. Em 

especial, as operações só devem ser 

elegíveis para efeitos do apoio do FEIE se 

derem resposta a deficiências do mercado 

ou a situações de investimento insuficiente 

claramente identificadas. O objetivo do 

princípio da adicionalidade deverá 

limitar-se a garantir que os projetos 

selecionados sejam os projetos que de 

outro modo não poderiam ter obtido 

financiamento no mercado devido a um 

perfil de risco mais elevado. A 

adicionalidade deverá ser mantida como 

uma cláusula simples, devendo ser criado 

outro critério,  mais facilmente 

mensurável, para o financiamento. Os 

projetos de infraestruturas no âmbito da 

vertente Infraestruturas e Inovação que 

associem dois ou mais Estados-Membros, 

incluindo as infraestruturas eletrónicas, 

devem ser considerados fonte de 

adicionalidade, dada a sua dificuldade 

intrínseca e o seu elevado valor 

acrescentado para a União. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) No intuito de aumentar o recurso ao 

FEIE nas regiões menos desenvolvidas e 

nas regiões em transição, o âmbito dos 

objetivos gerais elegíveis para efeitos do 

apoio do FEIE deve ser alargado. 

(11) No intuito de aumentar o recurso ao 

FEIE em todas as regiões, nomeadamente 

nas regiões menos desenvolvidas, nas 

regiões ultraperiféricas remotas e nas 

regiões em transição, e para lutar contra o 

desequilíbrio geográfico e o desequilíbrio 

setorial do apoio do FEIE, o âmbito dos 

objetivos gerais e as condições que os 

tornam elegíveis para efeitos do apoio do 

FEIE devem ser alargados, com uma 

maior utilização da Plataforma Europeia 

de Aconselhamento, de modo a prestar 

assistência técnica à criação de projetos a 
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nível regional e local na União, assim 

como assegurar uma melhor 

comunicação e visibilidade. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Com base na experiência adquirida 

com os investimentos apoiados pelo FEIE, 

o montante-objetivo do fundo de garantia 

deve passar a corresponder a 35 % do total 

das obrigações de garantia da UE, por 

forma a garantir um nível adequado de 

proteção. 

(15) Com base na experiência adquirida 

com os investimentos apoiados pelo FEIE 

e na ausência de acionamento da garantia 

da UE, o montante-objetivo do fundo de 

garantia deve passar a corresponder a 35 % 

do total das obrigações de garantia da UE, 

por forma a garantir um nível adequado de 

proteção. 

 

Alteração   12 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) É necessário simplificar os 

procedimentos das operações de 

tratamento, a fim de que as informações 

que os beneficiários finais, especialmente 

as PME, são obrigados a fornecer sejam o 

mínimo necessário para assegurar o 

sucesso das operações, sem impor um 

ónus burocrático excessivo às PME. 

Simultaneamente, a transparência dos 

procedimentos deverá ser tornada 

prioritária. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) O BEI e o FEI devem garantir que 

os beneficiários finais, incluindo as PME, 

sejam informadas da existência do apoio 

do FEIE, por forma a reforçar a 

visibilidade da garantia da UE concedida 

ao abrigo do Regulamento (UE) 

2015/1017. 

(17) O BEI e o FEI devem garantir que 

os beneficiários finais e os potenciais 

investidores do setor privado, incluindo as 

PME, sejam informados da existência do 

apoio do FEIE, por forma a reforçar a 

visibilidade da garantia da UE concedida 

ao abrigo do Regulamento (UE) 

2015/1017. 

 

Alteração   14 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 
Texto da Comissão Alteração 

(19) As operações apoiadas pelo FEIE 

devem respeitar os princípios da União em 

matéria de boa governação fiscal. 

(19) As operações apoiadas pelo FEIE 

devem respeitar em todos os aspetos os 

princípios da União em matéria de boa 

governação fiscal. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

deve ser reforçada, devendo as suas 

atividades centrar-se nas necessidades que 

não sejam devidamente cobertas pelas 

disposições atuais. Deve atribuir especial 

atenção ao apoio a conceder a favor da 

elaboração de projetos que envolvam dois 

ou mais Estados-Membros e de projetos 

que contribuam para a consecução dos 

objetivos da COP21. Sem prejuízo do seu 

objetivo de se basear nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão, por 

forma a atuar como uma plataforma única 

de aconselhamento técnico para o 

(21) A  Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

deve ser reforçada, incluindo a 

possibilidade de aumentar o seu 

orçamento, se e quando tal se justifique, 

devendo as suas atividades centrar-se nas 

necessidades que não sejam devidamente 

cobertas pelas disposições atuais. Deve 

atribuir especial atenção ao apoio a 

conceder a favor da elaboração de projetos 

que envolvam dois ou mais Estados-

Membros e de projetos que contribuam 

para a consecução dos objetivos da 

estratégia Europa 2020 e da COP21. Sem 

prejuízo do seu objetivo de se basear nos 



 

AD\1123301PT.docx 11/22 PE599.625v02-00 

 PT 

financiamento de projetos no território da 

União, a PEAI deve também contribuir 

ativamente para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE e apoiar o BEI a iniciar projetos, se 

for caso disso. Deve igualmente contribuir 

de forma ativa para a criação de 

plataformas de investimento e prestar 

aconselhamento sobre a combinação de 

outras fontes de financiamento da União 

com o FEIE. 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

e da Comissão, por forma a atuar como 

uma plataforma única de aconselhamento 

técnico para o financiamento de projetos 

no território da União, a PEAI deve 

também contribuir ativamente para o 

objetivo de diversificação setorial e 

geográfica do FEIE e apoiar o BEI a iniciar 

projetos, se for caso disso. Deve 

igualmente contribuir de forma ativa para a 

criação de plataformas de investimento e 

prestar aconselhamento sobre a 

combinação de outras fontes de 

financiamento da União com o FEIE. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafos 3, 4 e 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

A fim de melhor responder às deficiências 

de mercado ou a situações de investimento 

insuficiente, as atividades especiais do BEI 

que são apoiadas pelo FEIE devem 

normalmente apresentar características 

como a subordinação, a participação em 

instrumentos de partilha de riscos, uma 

natureza transfronteiras, a exposição a 

riscos específicos ou outros aspetos 

identificáveis, conforme descritos em 

maior pormenor no anexo II.  

A fim de melhor responder às deficiências 

de mercado ou a situações de investimento 

insuficiente, as atividades especiais do BEI 

que são apoiadas pelo FEIE devem ser 

consideradas como vetores de 

adicionalidade em comparação com 

outros instrumentos financeiros do BEI, 

do FEI e da União e devem normalmente 

apresentar características como a 

subordinação, a participação em 

instrumentos de partilha de riscos, uma 

natureza transfronteiras, a exposição a 

riscos específicos ou outros aspetos 

identificáveis, conforme descritos em 

maior pormenor no anexo II. 

Os projetos do BEI que comportam um 

risco inferior ao risco mínimo no âmbito 

das atividades especiais do BEI também 

podem ser apoiados pelo FEIE caso a 

utilização da garantia da UE seja 

necessária para assegurar a adicionalidade, 

tal como definida no primeiro parágrafo do 

presente número. 

Os projetos do BEI que comportam um 

risco inferior ao risco mínimo no âmbito 

das atividades especiais do BEI também 

podem ser apoiados pelo FEIE caso a 

utilização da garantia da UE seja 

necessária para assegurar a adicionalidade, 

tal como definida no primeiro parágrafo do 

presente número. 
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Os projetos apoiados pelo FEIE que 

consistem em infraestruturas físicas que 

associem dois ou mais Estados-Membros 

ou na extensão de infraestruturas físicas 

ou de serviços associados às 

infraestruturas físicas de um Estado-

Membro para um ou mais Estados-

Membros, serão igualmente considerados 

fonte de adicionalidade; 

 

 

Alteração   17 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

O acordo FEIE prevê que o FEIE deve 

apoiar projetos que dão resposta a 

deficiências do mercado ou a situações de 

investimento insuficiente e que: 

O acordo FEIE prevê que o FEIE deve 

apoiar projetos que dão resposta a 

deficiências do mercado ou a situações de 

investimento insuficiente, nomeadamente 

com o objetivo de alcançar uma 

repartição geográfica mais equilibrada 

dos investimentos, e que: 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea d) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 12 – parágrafo 2 – segunda frase 

 

Texto da Comissão Alteração 

As decisões de aprovação da utilização da 

garantia da UE são públicas e acessíveis, 

incluem a fundamentação da decisão e 

atribuem particular atenção ao 

cumprimento do critério da adicionalidade.  

A publicação não deve conter informações 

comercialmente sensíveis. Para tomar a sua 

decisão, o Comité de Investimento baseia-

se na documentação apresentada pelo BEI. 

As decisões de aprovação da utilização da 

garantia da UE são públicas e acessíveis, 

incluem a fundamentação da decisão e 

atribuem particular atenção ao 

cumprimento do critério da adicionalidade 

e dos objetivos de política da União. Essas 

decisões devem também incluir 

informações sobre o cumprimento dos 

critérios de elegibilidade referidos no 
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artigo 6.º e sobre a utilização do painel de 

indicadores a que se refere o n.º 14 do 

presente artigo. A publicação não deve 

conter informações comercialmente 

sensíveis. Para tomar a sua decisão, o 

Comité de Investimento baseia-se na 

documentação apresentada pelo BEI. 

 

Alteração   19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) 31 de dezembro de 2020, para as 

operações do BEI relativamente às quais o 

BEI e o beneficiário ou o intermediário 

financeiro tenham assinado um contrato até 

31 de dezembro de 2022; 

a) 31 de dezembro de 2020, para as 

operações do BEI relativamente às quais o 

BEI e o beneficiário ou o intermediário 

financeiro tenham assinado um contrato até 

31 de dezembro de 2021; 

 

Alteração   20 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) 31 de dezembro de 2020, para as 

operações do FEI relativamente às quais o 

FEI e o intermediário financeiro tenham 

assinado um contrato até 31 de dezembro 

de 2022; 

b) 31 de dezembro de 2020, para as 

operações do FEI relativamente às quais o 

FEI e o intermediário financeiro tenham 

assinado um contrato até 31 de dezembro 

de 2021; 

 

Alteração   21 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

(d) O n.º 4 é suprimido; Suprimido 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) A mobilização de conhecimentos 

locais para facilitar o apoio prestado pelo 

FEIE em toda a União e contribuindo, 

sempre que possível, para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE mencionado no ponto 8 do anexo II, 

apoiando o BEI a iniciar operações; 

c) A mobilização de conhecimentos 

locais, regionais e nacionais, uma 

colaboração mais estreita com as 

autoridades dos Estados-Membros e uma 

aposta no reforço das capacidades, de 

modo a facilitar a utilização do apoio 

prestado pelo FEIE em toda a União e 

contribuindo, sempre que possível, para o 

objetivo de diversificação setorial e 

geográfica do FEIE mencionado no ponto 

8 do anexo II, apoiando o BEI a iniciar 

operações; 

 

Alteração   23 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea ii) 

Regulamento (UE) n.º 2015/2017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) A prestação de um apoio ativo a 

favor da criação de plataformas de 

investimento; 

e) A prestação de um apoio ativo a 

favor da criação de plataformas de 

investimento, com vista a, 

simultaneamente, apoiar projetos de 

menor escala, tendo em conta, ao mesmo 

tempo, a necessidade de cumprir o 

requisito de possuir caráter inovador; 
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Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea iii) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) A prestação de aconselhamento 

sobre a combinação de outras fontes de 

financiamento da UE (tais como os Fundos 

Europeus Estruturais e de investimento, o 

programa Horizonte 2020 e o Mecanismo 

Interligar a Europa) com o FEIE. 

f) A prestação de aconselhamento 

sobre a complementaridade de outras 

fontes e potenciais sinergias de 

financiamento e investimento da UE (tais 

como os Fundos Europeus Estruturais e de 

investimento, o programa Horizonte 2020 e 

o Mecanismo Interligar a Europa) com o 

FEIE; 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea c) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Para a consecução do objetivo 

referido no n.º 1 e para facilitar a prestação 

de aconselhamento a nível local, a PEAI 

deve procurar recorrer aos conhecimentos 

especializados do BEI, da Comissão, dos 

bancos ou instituições de fomento 

nacionais e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. 

5. Para a consecução do objetivo 

referido no n.º 1 e para facilitar a prestação 

de aconselhamento a nível local, regional e 

nacional, a PEAI deve procurar recorrer 

aos conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos ou instituições de 

fomento nacionais e das autoridades de 

gestão dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento. 

 

Alteração   26 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea d-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 9-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) É aditado o seguinte n.º 9-A: 
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 «9-A. Para assegurar que a PEAI possa 

exercer as suas atividades e contribuir 

para o objetivo de diversificação setorial e 

geográfica do FEIE, o BEI pode 

apresentar à Comissão um pedido 

justificado com vista a aumentar o 

orçamento da PEAI.» 

 

Alteração   27 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 16 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

 «(9-A) No artigo 16.º, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

«2. Em cooperação com o FEI, se for 

caso disso, o BEI apresenta relatórios 

anuais ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho sobre as suas operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento.  Os relatórios 

são divulgados ao público e incluem: 

«2. O BEI apresenta relatórios bianuais 

ao Parlamento Europeu sobre as operações 

de investimento aprovadas. Os relatórios 

são subsequentemente divulgados ao 

público e tornados acessíveis. 

 Os relatórios incluem: 

(a) Uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI a 

nível de cada operação, setor, país e 

região, e da sua conformidade com o 

presente regulamento, em especial com o 

requisito de aporte de adicionalidade, 

juntamente com uma avaliação da sua 

repartição entre os objetivos gerais 

fixados no artigo 9.º, n.º 2; 

a) Uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI a 

nível de cada setor, país e região, e da sua 

conformidade com o presente regulamento, 

em especial no que respeita à 

conformidade com o critério de 

adicionalidade; 

b) Uma avaliação do valor 

acrescentado, da mobilização de recursos 

do setor privado, das realizações 

estimadas e efetivas, e dos resultados e do 

impacto das operações de financiamento e 

investimento do BEI em base agregada, 

incluindo o impacto na criação de 

emprego; 

 

c) Uma avaliação da medida em que 

as operações abrangidas pelo presente 

c) Uma avaliação da medida em que 

as operações abrangidas pelo presente 
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regulamento contribuem para a consecução 

dos objetivos gerais fixados no artigo 9.º, 

n.º 2, incluindo uma avaliação do nível dos 

investimentos do FEIE nos domínios da 

investigação, do desenvolvimento e da 

inovação, dos transportes (incluindo a 

RTE-T e a mobilidade urbana), das 

telecomunicações, das infraestruturas de 

energia e da eficiência energética; 

regulamento contribuem para a consecução 

dos objetivos gerais da UE, incluindo uma 

avaliação do nível dos investimentos do 

FEIE nos domínios da investigação, do 

desenvolvimento e da inovação, dos 

transportes, das telecomunicações, das 

infraestruturas de energia e da eficiência 

energética; 

d) Uma avaliação da conformidade 

com os requisitos de utilização da 

garantia da UE e com os indicadores-

chave de desempenho referidos no artigo 

4.º, n.º 2, alínea f), subalínea iv); 

 

e) Uma avaliação do efeito de 

alavanca produzido pelos projetos apoiados 

pelo FEIE; 

e) Uma avaliação do efeito de 

alavanca efetivo produzido pelos projetos 

apoiados pelo FEIE; 

f) Uma descrição dos projetos em que 

o apoio dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento é combinado com o apoio 

do FEIE, com indicação do montante total 

das contribuições de cada fonte; 

f) Uma descrição dos projetos em que 

o apoio dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento é combinado com o apoio 

do FEIE, com indicação do montante total 

das contribuições de cada fonte; 

g) A indicação dos montantes 

financeiros transferidos para os 

beneficiários e uma avaliação das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI em base agregada; 

g) A indicação dos montantes 

financeiros transferidos para os 

intermediários financeiros e os 

beneficiários finais, dados estatísticos 

analíticos para cada projeto financiado, 

incluindo as operações de crédito 

realizadas no âmbito do FEIE através de 

intermediários financeiros e uma 

avaliação das operações de financiamento e 

investimento do BEI em base desagregada; 

 g-A) Avaliações independentes ex ante 

e ex post para cada projeto, com uma 

explicação detalhada dos indicadores e 

dos critérios de seleção e avaliação 

utilizados; 

 g-B) Uma avaliação do valor 

acrescentado das operações individuais de 

financiamento e investimento do BEI e 

dos riscos agregados associados; 

 g-C) Os relatórios financeiros sobre as 

operações de financiamento e 

investimento do BEI abrangidas pelo 

presente regulamento, auditados por um 
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auditor externo independente. 

h) Uma avaliação do valor 

acrescentado das operações de 

financiamento e investimento do BEI e dos 

riscos agregados associados; 

h) Uma avaliação do valor 

acrescentado das operações de 

financiamento e investimento do BEI e dos 

riscos agregados associados; 

i) Informações pormenorizadas sobre 

o acionamento da garantia da UE e sobre 

os prejuízos, os rendimentos, os montantes 

recuperados e outros pagamentos 

recebidos; 

i) Informações pormenorizadas sobre 

o acionamento da garantia da UE e sobre 

os prejuízos, os rendimentos, os montantes 

recuperados e outros pagamentos 

recebidos; 

j) Os relatórios financeiros sobre as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI abrangidas pelo presente 

regulamento, auditados por um auditor 

externo independente. 

j) Os relatórios financeiros sobre as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI abrangidas pelo presente 

regulamento, auditados por um auditor 

externo independente. 

 

Alteração   28 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea a-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 18 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Ao n.º 6 é aditado o seguinte 

parágrafo: 

 «O relatório a ser apresentado até 30 de 

junho de 2020 deve, se for caso disso, ser 

acompanhado de uma proposta 

legislativa, relativa à alteração do 

presente regulamento, com vista ou a 

definir um novo período de investimento, 

tendo em conta as falhas eventualmente 

identificadas e assegurando que o 

investimento estratégico continue a um 

nível sustentável, ou, se o relatório 

concluir que a manutenção de um regime 

de apoio ao investimento não se justifica, 

a assegurar o encerramento progressivo 

do FEIE, preservando ao mesmo tempo a 

garantia da UE para as operações já 

aprovadas ao abrigo do presente 

regulamento. Em conformidade com o 

disposto no Acordo Interinstitucional de 

13 de abril de 2016 sobre legislar melhor, 
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essa proposta deve ser acompanhada de 

uma avaliação de impacto.» 

 

Alteração   29 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 18 – n.ºs 7 e 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Os n.ºs 7 e 8 são suprimidos; Suprimido 

 

Alteração   30 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 19 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

 (10-A) No artigo 19.º, o primeiro 

parágrafo passa a ter a seguinte redação: 

«De acordo com a sua política de 

transparência e com os princípios gerais 

da União em matéria de acesso aos 

documentos e à informação, o BEI 

disponibiliza ao público, no seu sítio web, 

informações sobre todas as suas operações 

de financiamento e investimento 

abrangidas pelo presente regulamento, 

nomeadamente sobre o papel dos 

intermediários financeiros, e sobre a forma 

como essas operações contribuem para 

alcançar os objetivos gerais fixados no 

artigo 9.º, n.º 2.» 

«De acordo com os princípios gerais da 

União em matéria de acesso aos 

documentos e à informação, o BEI 

disponibiliza ao público, no seu sítio web, 

informações sobre todas as suas operações 

de financiamento e investimento 

abrangidas pelo presente regulamento, 

nomeadamente sobre o papel dos 

intermediários financeiros, e sobre a forma 

como essas operações contribuem para 

alcançar os objetivos gerais fixados no 

artigo 9.º, n.º 2.» 

 

Alteração   31 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 20 – n.º 2 
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Texto em vigor Alteração 

 (11-A) No artigo 20.º, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

«2. Para efeitos do n.º 1 do presente 

artigo, o Tribunal de Contas pode aceder, a 

seu pedido e nos termos do artigo 287.º, n.º 

3, do TFUE, a todos os documentos ou 

informações necessários para o 

desempenho das suas funções.» 

«2. Para efeitos do n.º 1 do presente 

artigo, o Tribunal de Contas pode aceder 

plenamente, a seu pedido e nos termos do 

artigo 287.º, n.º 3, do TFUE, a todos os 

documentos ou informações necessários 

para o desempenho das suas funções.» 
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