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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A Comissão comprometeu-se a lançar uma iniciativa centrada na criação de emprego, no 

crescimento a longo prazo e na competitividade. A Comunicação da Comissão intitulada «Um 

Plano de Investimento para a Europa» emitiu uma primeira série de orientações para a Europa 

poder ultrapassar a crise económica e financeira. O quadro jurídico da nova iniciativa foi 

apresentado na proposta de regulamento que institui o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE). O FEIE foi criado para gerar investimento privado através da 

mobilização de fundos públicos, assim como um ambiente favorável aos investimentos. Uma 

garantia inicial da UE ao Banco Europeu de Investimento (BEI), no valor de 16 mil milhões 

de euros, aliada a uma afetação, pelo próprio BEI, de 5 mil milhões de euros, deverá 

mobilizar fundos públicos, assegurando 315 mil milhões de euros de financiamento adicional 

para investimentos. O BEI já manifestou a sua disponibilidade para pré-financiar projetos de 

pequenas e médias empresas antes da pausa do verão de 2015. 

 

Educação e Formação 

O FEIE deve visar projetos que promovam a criação de emprego, reforcem o crescimento a 

longo prazo e aumentem a competitividade. O investimento em educação e formação é 

devidamente incluído nos objetivos gerais das operações de financiamento e investimento 

previstos pelo artigo 5.º, n.º 2, da proposta da Comissão. Uma educação e uma formação de 

elevada qualidade constituem aspetos fundamentais para a inclusão social e, numa fase 

posterior, se traduzem em decisões de investimento e em crescimento económico. 

 

Setores culturais e criativos (SCC) 

Apesar de tudo, a Comissão perdeu uma oportunidade de capitalizar ainda mais o grande 

potencial dos setores culturais e criativos. Na sua resolução intitulada «Promover os setores 

culturais e criativos europeus enquanto fontes de crescimento económico e emprego», o 

Parlamento Europeu já tinha reconhecido o papel decisivo que os setores culturais e criativos 

podem desempenhar na recuperação económica da UE. Os SCC alimentam a inovação 

económica e social, interagem com muitas outras atividades económicas e atraem 

investidores. Por conseguinte, é necessário incluir os investimentos nos SCC nos objetivos 

gerais descritos no artigo 5.º, n.º 2, para que os investimentos futuros também possam ser 

direcionados para este importante setor da economia. 
 

Conhecimentos e experiência pertinentes 

A governação do FEIE é crucial para o sucesso do mesmo. O Comité de Investimento é o 

avaliador final dos projetos, cabendo-lhe decidir se a garantia da UE pode ser usada para um 

projeto em particular. A experiência em financiamento de projetos constitui um critério 

importante, mas não é suficiente para selecionar os peritos que compõem o Comité de 

Investimento. Para assegurar que os objetivos gerais das operações de financiamento e 

investimento são cumpridos, é igualmente necessário garantir que os membros do Comité de 

Investimentos têm experiência no domínio do apoio à concretização destes mesmos objetivos. 

Importa pois evitar, por todos os meios, que o Comité apresente uma composição 

desequilibrada, que corra o risco de privilegiar determinados objetivos políticos e negligenciar 

investimentos que são necessários em outras áreas, como é o caso da educação, da formação e 

dos SCC. 
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Mecanismo Interligar a Europa 

Partes do FEIE serão financiadas mediante a reafetação de 3,3 mil milhões de euros do 

Mecanismo Interligar a Europa. Parte deste montante inclui 0,1 mil milhões de euros 

provenientes do orçamento de 2017-2018 para infraestruturas digitais europeias. Atualmente, 

a Europeana, a biblioteca, o arquivo e o museu digitais da Europa, é financiada através dessa 

rubrica orçamental. É necessário garantir que o financiamento e o bom funcionamento da 

Europeana não são afetados pela redução das verbas destinadas ao Mecanismo Interligar a 

Europa.  

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 

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

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União e em assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento. 

Um melhor acesso ao financiamento 

deverá ser especialmente benéfico para as 

pequenas e médias empresas. Convém 

igualmente estender os benefícios desse 

acesso alargado ao financiamento às 

empresas de média capitalização, ou seja, 

às empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 

contribuir para resolver as dificuldades que 

se levantam ao financiamento e à 

implementação de investimentos 

produtivos na União, a fim de promover a 

economia e a criação de empregos, bem 

como a inclusão social e cultural. Um 

melhor acesso ao financiamento deverá ser 

especialmente benéfico para as pequenas e 

médias empresas. Convém igualmente 

estender os benefícios desse acesso 

alargado ao financiamento às empresas de 

média capitalização, ou seja, às empresas 

com um máximo de 3000 

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

dificuldades da Europa no domínio do 

investimento contribuir-se-á para reforçar a 

coesão económica, social e territorial da 

União. 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos económicos, 

contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 

estratégicos com elevado valor 

acrescentado em termos sociais e 

económicos, promovendo a investigação, 

a educação e a formação, assim como 
contribuindo para a consecução dos 

objetivos políticos da União. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O FEIE deve visar projetos com 

elevado valor social e económico, em 

especial projetos que promovam a criação 

de emprego, o crescimento a longo prazo e 

a competitividade. O FEIE deverá apoiar 

um vasto leque de produtos financeiros, 

incluindo capital, dívida ou garantias, para 

melhor se adequar às necessidades de cada 

projeto individual. Esta vasta gama de 

produtos deverá permitir que o FEIE se 

adapte às necessidades do mercado, 

estimulando simultaneamente o 

investimento do setor privado nos projetos. 

O FEIE não deve ser um substituto para o 

financiamento privado do mercado, mas 

sim catalisar o financiamento privado 

compensando as falhas do mercado, de 

modo a maximizar a eficácia e o valor 

estratégico da utilização dos fundos 

públicos. O requisito de coerência com os 

princípios aplicáveis aos auxílios estatais 

deverá contribuir para essa utilização 

eficaz e estratégica. 

(14) O FEIE deve visar projetos com 

elevado valor social e económico, em 

especial projetos que promovam a 

investigação, a educação e a formação, a 

criação de emprego, o crescimento a longo 

prazo e a competitividade, e que 

contribuam para alcançar os objetivos da 

estratégia da União para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo. O 

FEIE deverá apoiar um vasto leque de 

produtos financeiros, incluindo capital, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar 

às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir que o FEIE se adapte às 

necessidades do mercado, estimulando 

simultaneamente o investimento do setor 

privado nos projetos. O FEIE não deve ser 

um substituto para o financiamento privado 

do mercado, mas sim catalisar o 

financiamento privado compensando as 

falhas do mercado, de modo a maximizar a 

eficácia e o valor estratégico da utilização 

dos fundos públicos. O requisito de 
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coerência com os princípios aplicáveis aos 

auxílios estatais deverá contribuir para essa 

utilização eficaz e estratégica. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) O FEIE deve visar projetos nos 

setores culturais e criativos (SCC). Os 

SCC funcionam como catalisadores e 

disseminadores da inovação, cujos efeitos 

positivos não se limitam apenas às esferas 

da cultura e da criação, estendendo-se 

também a muitos outros setores da 

economia. 

Justificação 

Vários estudos confirmam este enorme contributo para a economia da União em termos de 

crescimento e emprego. É fundamental que os SCC tenham acesso a modalidades e opções de 

financiamento, atendendo a que todas as obras criativas implicam riscos. 

 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 

que se esperam económica e tecnicamente 

viáveis, o que pode implicar um grau de 

risco adequado, sem deixar de satisfazer os 

requisitos específicos aplicáveis ao 

financiamento por ele apoiado. É, por 

conseguinte, necessário definir princípios 

claros, critérios económicos e sociais 

pertinentes e condições de apoio ao FEIE. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) O FEIE deve continuar a visar 

projetos nas áreas da educação, da 

formação e da investigação, do 

desenvolvimento de competências no 

domínio das TIC e da formação digital, 

assim como dos setores culturais e 

criativos. O investimento nestas áreas 

deve adotar uma abordagem holística, que 

respeite devidamente, em cada caso, o 

valor intrínseco da educação e da cultura. 

Os efeitos a longo prazo, a 

sustentabilidade e a elevada qualidade são 

critérios decisivos para a seleção dos 

projetos financiados. 

 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento. O Comité de 

Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

cabe supervisionar o cumprimento dos seus 

objetivos. A fim de beneficiar efetivamente 

da experiência do FEI, o FEIE deve apoiar 

o financiamento do FEI, a fim de lhe 

permitir realizar projetos individuais no 

(17) As decisões relativas à utilização do 

apoio do FEIE para os projetos de 

infraestruturas e para os projetos de 

grandes empresas de média capitalização 

devem ser confiadas a um Comité de 

Investimento. O Comité de Investimento 

deve ser composto por peritos 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios abrangidos pelos 

projetos de investimento e no apoio aos 

objetivos gerais das operações de 

financiamento e investimento. O Comité 

de Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

cabe supervisionar o cumprimento dos seus 

objetivos. A fim de beneficiar efetivamente 

da experiência do FEI, o FEIE deve apoiar 



 

PE549.112v02-00 8/14 AD\1054817PT.doc 

PT 

domínio das pequenas e médias empresas e 

das pequenas empresas de média 

capitalização. 

o financiamento do FEI, a fim de lhe 

permitir realizar projetos individuais no 

domínio das pequenas e médias empresas e 

das pequenas empresas de média 

capitalização. 

Justificação 

Adaptação às alterações no artigo 3.º, n.º 5. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deverá 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. 

Estabelecer-se-á assim um ponto de 

entrada único para as questões relacionadas 

com a assistência técnica aos investimentos 

no interior da União. 

(26) Em paralelo com as operações de 

financiamento que serão realizadas através 

do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento («PEAI»). A PEAI deverá 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento e à preparação de 

projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Estabelecer-

se-á assim um ponto de entrada único para 

as questões relacionadas com a assistência 

técnica aos investimentos no interior da 

União, cujo acesso deve ser promovido 

através de uma abordagem multilingue e 

descentralizada, a fim de apoiar uma 

divulgação eficaz da informação. 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a Suprimido 
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contribuição a partir do orçamento da 

União, as dotações disponíveis do 

programa Horizonte 2020 - Programa-

Quadro de Investigação e Inovação 

(2014-2020), previsto pelo Regulamento 

(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho2, e do Mecanismo 

Interligar a Europa, previsto no 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho3, 

devem ser reduzidas. Esses programas 

prosseguem objetivos que não são 

replicados pelo FEIE. Todavia, a redução 

de ambos os programas com vista ao 

financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar, em certos domínios dos 

respetivos mandatos, um investimento 

superior ao que seria possível através dos 

programas atuais. O FEIE deve poder 

utilizar a garantia da UE para multiplicar 

o efeito financeiro nas áreas da 

investigação, do desenvolvimento, da 

inovação, dos transportes, das 

telecomunicações e das infraestruturas 

energéticas, relativamente à utilização dos 

recursos para a concessão de subvenções 

no âmbito dos programas Horizonte 2020 

e Mecanismo Interligar a Europa tal 

como planeados. Convém, por 

conseguinte, reafetar uma parte do 

financiamento atualmente destinado a 

esses programas em benefício do FEIE. 

__________________  

2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação (2014-2020) e 

que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 

(JO L 347 de 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 

(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 
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20.12.2013, p. 129). 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

(32) Os Estados-Membros encetaram já 

igualmente trabalhos a nível nacional 
com vista a constituir e promover reservas 

de projetos de importância nacional. A 

informação preparada pela Comissão e 

pelo BEI deve fornecer ligações para as 

correspondentes reservas de projetos 

nacionais. 

(32) Os Estados-Membros e as autoridades 

regionais e locais devem trabalhar com 

vista a constituir e promover reservas de 

projetos de importância europeia. A 

informação preparada pela Comissão e 

pelo BEI deve fornecer ligações para as 

correspondentes reservas de projetos 

nacionais. 

 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento 

por parte das empresas com menos de 

3000 trabalhadores, com especial enfoque 

nas pequenas e médias empresas, 

facultando ao BEI capacidade de absorção 

de riscos («Acordo FEIE»). 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

financiamento mais alargado e mais 

acessível às empresas com menos de 3000 

trabalhadores, com especial enfoque nas 

pequenas e médias empresas, facultando ao 

BEI capacidade de absorção de riscos 

(«Acordo FEIE»). 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 
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Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros, bem 

como as entidades do setor privado. 

Estados-Membros. Sob reserva do 

consentimento dos contribuidores 

existentes, o Acordo FEIE será igualmente 

aberto à adesão de outras partes terceiras, 

incluindo os bancos nacionais de fomento 

ou as agências públicas detidas ou 

controladas pelos Estados-Membros e as 

autoridades regionais e locais, bem como 

as entidades do setor privado. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável.  

O Comité de Investimento será composto 

por seis peritos independentes e pelo 

Diretor Executivo. Os peritos 

independentes deverão possuir um elevado 

nível de experiência de mercado relevante 

no domínio do financiamento de projetos e 

serão nomeados pelo Conselho de Direção, 

por um mandato de três anos renovável. O 

Comité de Investimento terá, no seu 

conjunto, vastos conhecimentos e 

experiência no domínio dos objetivos 

gerais, descritos no artigo 5.º, n.º 2, 

alíneas a) a e).  

Justificação 

A fim de otimizar o recurso à garantia da UE, é necessário assegurar que os peritos 

independentes do Comité de Investimento também possuem experiência no domínio dos 

objetivos gerais, descritos no artigo 5.º, n.º 2. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, (a) desenvolvimento de infraestruturas, 
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nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais; 

energia, em especial, as interconexões 

energéticas; e infraestruturas digitais; 

nomeadamente no domínio dos transportes, 

especialmente em centros industriais e 

turísticos; energia, em especial, as 

interconexões energéticas; e infraestruturas 

digitais; 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Investimento no ensino e na formação, 

na saúde, na investigação e 

desenvolvimento, nas tecnologias da 

informação e comunicação e na inovação; 

(b) investimento no ensino e na formação, 

com o objetivo de colmatar o défice 

existente ao nível das competências, 

aumentar a empregabilidade e promover 

assim o crescimento, nas políticas sociais, 

incluindo a proteção social e os serviços 

sociais, na cultura e no setor criativo, na 

saúde, na investigação e no 

desenvolvimento, nas tecnologias da 

informação e comunicação e na inovação; 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 

Estados-Membros e das autoridades 

regionais e locais, promoverão a criação 

de uma reserva transparente de projetos de 

investimento, atuais e potenciais para o 

futuro, na União. Essa reserva não 

prejudica a seleção final de projetos para 

apoio em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 5. 

 

 



 

AD\1054817PT.doc 13/14 PE549.112v02-00 

 PT 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

estruturada, informações sobre os projetos 

de investimento atuais e futuros no 

respetivo território. 

3. Os Estados-Membros e as autoridades 

regionais e locais elaborarão, atualizarão e 

divulgarão, de forma regular e estruturada, 

informações sobre os projetos de 

investimento atuais e futuros no respetivo 

território. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 

da mobilização de recursos do setor 

privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; 

(b) uma avaliação do valor acrescentado 

europeu, da mobilização de recursos do 

setor privado, das realizações estimadas e 

efetivas, dos resultados e impacto das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI, de forma agregada; e da 

contribuição para a realização dos 

objetivos das políticas da União, 

nomeadamente para a estratégia da União 

para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo; 
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