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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional 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. Considera que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), na medida em 

que serve para financiar projetos adicionais, de risco e inovadores, pode ser um 

instrumento para estimular o crescimento e o emprego na União Europeia e promover o 

desenvolvimento de uma indústria forte, sustentável e competitiva, na condição de serem 

simultaneamente mobilizados instrumentos de defesa comercial eficazes; solicita, neste 

contexto, o reforço do papel do FEIE na agenda da coesão através da melhoria do 

equilíbrio geográfico e setorial dos investimentos realizados ao abrigo do presente quadro; 

considera que devem ser removidas as barreiras colocadas à combinação do FEIE com 

outros instrumentos da UE (principalmente os FEEI) e que é necessário alargar os setores 

subvencionáveis; 

2. Recorda que a China tenciona contribuir para o FEIE e que a Comissão salientou que a 

China não receberá qualquer contrapartida, nomeadamente em matéria de governação; 

salienta que nenhuma contribuição de China deve ficar ligada à questão da concessão do 

estatuto de economia de mercado e insta o BEI a garantir a transparência na gestão dos 

fundos e em tudo o que diz respeito à origem das contribuições, sejam elas públicas, 

privadas ou de terceiros, e a fornecer dados concretos, incluindo sobre projetos específicos 

e sobre os investidores estrangeiros, chamando a atenção para os requisitos em matéria de 

informação do Parlamento previstos no regulamento do FEIE; reitera o facto de que todas 

as possíveis futuras contribuições de países terceiros têm de cumprir todas as regras da UE 

em matéria de contratos públicos, direito do trabalho e regulamentação ambiental e espera 

que os critérios sociais e ambientais aplicáveis aos projetos do BEI sejam plenamente 

respeitados nas decisões de financiamento de projetos do FEIE; 

3. Considera ser imperativo que a UE diversifique, tanto quanto possível, as suas fontes de 

financiamento e aposte prioritariamente na atração do investimento privado; 

4. Salienta que as PME constituem a espinha dorsal da economia europeia, mas que apenas 

13 % das PME desenvolvem atividades comerciais fora da UE; considera que o FEIE, em 

sinergia com o programa COSME, deveria dar prioridade à internacionalização das PME 

através do apoio a projetos concretos orientados para as atividades de exportação das PME 

europeias; reitera o seu pedido de melhoria dos instrumentos existentes e apela a uma 

melhor comunicação entre a Comissão e o BEI sobre os apoios disponíveis e o reforço do 

papel da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI), atribuindo-lhe 

uma missão de apoio à exportação; considera que as PME devem poder contar com um 

interlocutor regular no que diz respeito a estas matérias; 

5. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de lançar o Plano de Investimento Externo 

Europeu (PIEE), a fim de mobilizar entre 44 e 88 mil milhões de euros de investimento 

em África e nos países vizinhos da UE, reconhecendo, contudo, o papel do investimento 

privado nas estratégias de desenvolvimento; sublinha que estes instrumentos devem ser 

periodicamente avaliados e não devem substituir os investimentos existentes, devem 

respeitar o princípio da coerência das políticas de desenvolvimento, bem como o princípio 
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da adicionalidade em relação a outros instrumentos, e devem concentrar-se em projetos de 

risco, estruturais e, na medida do possível, de pequena escala e orientados para as reais 

necessidades de países específicos, a fim de garantir melhorias tangíveis das condições de 

vida da população local através da criação de empregos dignos, contribuindo assim para 

atenuar a crise de migração; 

6. Requer, no caso do plano de investimento externo, que nenhum investidor ou promotor de 

projetos possa estar dependente de uma pessoa ou empresa que opere num país incluído 

na futura lista europeia de jurisdições não cooperantes em matéria fiscal; 

7. Considera que esse dispositivo terá de ser compatível com os princípios e objetivos da 

ação externa da União Europeia, tal como definidos no artigo 21.º do Tratado da União 

Europeia e no artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e espera 

que o cumprimento dos mesmos, juntamente com os resultados alcançados, constitua um 

dos critérios fundamentais de avaliação da eficácia do PIEE nos relatórios sobre a sua 

execução; salienta que o futuro PIEE deverá incentivar o investimento privado em África 

e nos países vizinhos da UE, a fim de contribuir para combater as causas profundas da 

migração, bem como para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas e a aplicação do Acordo de Paris sobre o clima; 

8. Sugere que o PIEE participe no financiamento das atividades de microcrédito destinado 

aos grupos mais vulneráveis; 

9. Realça o importante papel que poderão desempenhar as delegações do Serviço Europeu 

para a Ação Externa da União Europeia no estabelecimento de contactos entre os 

investidores e os países destinatários dos projetos; solicita que o Parlamento Europeu seja 

estreitamente envolvido no acompanhamento da execução do plano de investimento 

externo com base em relatórios de progresso periódicos da Comissão; 
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