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SUGESTÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 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: 

1. Observa que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), operacional há 

pouco tempo, arrancou com êxito, dando resultados concretos e estimulando o 

investimento, para ultrapassar a falta de investimento e de competitividade na Europa 

através de uma ação coordenada; salienta, contudo, que o ritmo terá de ser 

consideravelmente acelerado, para obter resultados ainda mais tangíveis, em especial nos 

Estados-Membros em que o nível de financiamento concedido pelo FEIE foi baixo, para 

que este instrumento possa alcançar plenamente os seus objetivos; 

2. Sublinha que o princípio orientador do FEIE consiste na mobilização de investimentos 

privados e baseados no mercado, totalmente dependentes da procura, pelo que insta a 

Comissão a explorar as oportunidades de utilização das garantias do FEIE, com vista a 

encorajar a participação de uma maior variedade de fontes de investimento, tais como 

fundos de pensões, fundos de ativos soberanos e investimentos sociais, como 

cofinanciadores de projetos-chave; 

3. Salienta que o FEIE deve assegurar uma maior adicionalidade dos seus projetos em 

relação às atividades normais do BEI, tal como previsto no artigo 5.º do Regulamento 

(UE) 2015/2017; sublinha que, uma vez que os fundos do FEIE foram reorientados para o 

FEIE a partir dos programas de investigação, inovação e infraestruturas da UE, o FEIE 

deve apoiar investimentos estratégicos relacionados com projetos que não conseguem um 

financiamento devido às falhas do mercado, às situações de investimento subótimo ou a 

um nível de risco elevado; insta a Comissão, neste contexto, a realizar uma avaliação 

aprofundada da adicionalidade dos projetos já financiados ao abrigo do FEIE e, com base 

nos resultados, estabelecer regras e critérios claros relativos à definição da adicionalidade; 

recorda, além disso, que, ao determinar os critérios para a utilização da garantia da UE, o 

FEIE não deve apenas ter em conta a rentabilidade mas também os efeitos positivos a 

longo prazo para o Mercado Único, em termos de crescimento, inteligente, sustentável e 

inclusivo, criação de emprego e coesão; 

4. Observa que, não obstante os vários projetos bem-sucedidos no domínio das 

infraestruturas e da inovação, o elevado montante mínimo aplicável aos projetos (50 

milhões de EUR) limita o número de projetos passíveis de serem executados através do 

FEIE, especialmente nos Estados-Membros de menor dimensão; apela, por conseguinte, à 

redução do montante mínimo previsto para o financiamento de projetos; 

5. Salienta que, enquanto a vertente PME do FEIE é um êxito e constitui uma boa 

oportunidade para as startups, as PME e as empresas de média capitalização terem um 

acesso rápido ao financiamento, ela carece ainda de ser melhorada, tal como o 

investimento na vertente infraestruturas e inovação; congratula-se, por conseguinte, com a 

intenção da Comissão de alargar e reforçar a vertente do FEIE para o apoio às PME; 

salienta a necessidade de explorar as possibilidades de conseguir recursos financeiros para 

o apoio às PME na execução de projetos a nível internacional e apela à criação de novas 

oportunidades para as PME obterem financiamento para projetos de risco mais elevado, 



 

PE584.238v02-00 4/6 AD\1106300PT.docx 

PT 

especialmente no setor digital; salienta, além disso, que os grandes projetos de 

investimento não devem ser esquecidos, em particular os projetos de infraestruturas e de 

inovação; salienta a necessidade de mobilizar fundos para o programa de transformação 

digital, por forma a apoiar as PME afetadas pela transição digital e a fomentar o 

desenvolvimento tecnológico novo e inovador, através de uma cooperação mais estreita 

entre as empresas estabelecidas e as startups; 

6. Observa que o forte interesse e participação dos bancos intermediários nos projetos do 

FEIE em toda a UE na concessão de financiamento às PME foram extremamente bem-

sucedidos; incentiva a Comissão a trabalhar com o Conselho Diretivo do FEIE, com vista 

a utilizar todas as possibilidades existentes ao abrigo do regulamento FEIE para reforçar 

este acesso das PME ao financiamento, por forma a aumentar o volume global de ações no 

âmbito destes instrumentos e permitir que o FEI financie um volume suplementar 

significativo de operações; 

7. Solicita uma melhor coordenação entre o FEIE e os outros fundos da UE, em especial os 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), de modo a promover uma despesa 

mais eficaz e uma maior coesão na Europa e garantir uma ampla cobertura geográfica por 

parte do FEIE, sobretudo nos países com um baixo nível de financiamento do FEIE, de 

modo a assegurar uma maior uniformidade de investimento e reduzir as disparidades 

regionais; solicita, além disso, uma cooperação mais estreita com os bancos de fomento 

nacionais, as autoridades locais e regionais e os atores relevantes, incluindo um maior 

estímulo para a criação de plataformas de investimento, de forma a agregar as 

oportunidades de investimento setoriais e geográficas; 

8. Sublinha a necessidade de aumentar a transparência das operações do FEIE e difundir 

ainda mais a informação sobre os projetos e os seus resultados junto dos cidadãos e dos 

potenciais beneficiários; insta a Comissão a desenvolver esforços de comunicação e 

aconselhamento mais direcionados, com vista a aumentar a informação sobre o FEIE; 

sugere a preparação de informações destinadas às PME que expliquem, de forma simples 

e inteligível, utilizando exemplos específicos, como podem obter financiamento e os tipos 

de projetos que são financiados pelo FEIE; 

9. Considera que todos os contratos celebrados entre o BEI e os seus clientes, públicos ou 

privados, devem ser divulgados de forma sistemática, de modo a provar a adicionalidade 

dos projetos do FEIE e demonstrar ao público as normas elevadas aplicáveis para os 

projetos financiados pelo FEIE; chama a atenção para a necessidade de reforçar o Portal 

Europeu de Projetos de Investimento (PEPI) e a Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento (PEAI), por forma a estabelecer uma ligação à economia real, incluindo 

uma cooperação reforçada com os bancos de fomento nacionais, dar visibilidade aos 

projetos e fornecer uma assistência técnica de alta qualidade aos potenciais promotores; 

10. Considera que o FEIE tem um papel determinante na realização e fomento do Mercado 

Único; sublinha, neste contexto, a importância de reforçar o terceiro pilar do «Plano de 

Investimento para a Europa», inclusive no contexto do processo do Semestre Europeu, de 

modo a tornar o clima normativo da UE mais certo, homogéneo e favorável aos 

investimentos, visando em especial os objetivos estratégicos, como a realização de um 

Mercado Único plenamente integrado, competitivo e operacional e o desenvolvimento de 

um Mercado Único Digital propulsionado pela inovação, e as medidas fundamentais que 
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apoiam estes objetivos; observa que os recursos do FEIE atribuídos aos projetos no setor 

digital são muito insuficientes; 

11. Insta os Estados-Membros e as partes interessadas a explorar de forma mais aprofundada e 

promover oportunidades de investimento na área dos conteúdos e serviços digitais e das 

infraestruturas de banda larga de alta velocidade e de telecomunicações, com preços 

acessíveis, generalizadas e seguras, o que constitui uma condição prévia necessária para 

uma verdadeira aplicação dos direitos dos consumidores em termos de acesso aos 

conteúdos, qualidade dos serviços e baixo custo; salienta a importância de ultrapassar as 

diferenças quanto ao nível de desenvolvimento das infraestruturas entre as regiões da 

Europa e entre as áreas urbanas e rurais; sublinha a importância de financiar a criação de 

centros de tecnologia em regiões menos industrializadas, com vista a reduzir as 

disparidades regionais e revitalizar as economias locais através da criação de emprego de 

elevada qualidade e do apoio ao desenvolvimento de competências; 

12. Congratula-se com a recente proposta da Comissão com vista ao prolongamento do FEIE 

para além de 2018, de modo a suprir o atual défice de investimento na Europa e continuar 

a mobilizar capitais do setor privado. 
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