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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Introdução 

Durante muitos anos, vozes influentes oriundas do mundo político e académico e da 

sociedade civil têm vindo a defender um aumento dos investimentos na UE para superar o 

défice de investimento que tem sido caracterizado como uma consequência da crise 

económica e financeira. Este défice de investimento criou uma espiral recessiva em termos de 

diminuição das despesas, aumento do desemprego e perda de confiança na evolução futura. A 

proposta da Comissão sobre a criação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE) deve, por conseguinte, ser amplamente apoiada. 

Os novos incentivos para estimular o investimento, com o apoio de garantias da UE, podem 

criar novamente confiança entre os investidores, as autoridades públicas e as indústrias no 

crescimento futuro. Ao desbloquear novos investimentos, o FEIE pode tornar-se o volante de 

inércia de um novo ciclo de investimento gerador de novos postos de trabalho e 

oportunidades. Estes novos investimentos são necessários não apenas para relançar a 

economia da UE, mas também para transformá-la numa economia resiliente, inovadora, 

inclusiva, hipocarbónica e circular.  

Em vez de remendarmos as velhas estruturas já existentes, investindo em simples operações 

de substituição e manutenção, teremos de investir em projetos, serviços e infraestruturas 

verdadeiramente transformadores que permitam fazer face aos «novos» desafios que 

ameaçam o nosso bem-estar e prosperidade. Entre estes desafios estão a nossa perda de 

competitividade, a perigosa alteração do clima, a nossa dependência dos recursos naturais 

escassos e imprescindíveis provenientes de países terceiros, bem como a volatilidade e a 

imprevisibilidade dos preços da energia e dos recursos que essa dependência acarreta. 

A fim de enfrentar estes desafios, a UE elaborou políticas ambiciosas em matéria de emprego, 

inovação, educação, inclusão social, clima e energia. A Estratégia Europa 2020 foi 

apresentada como uma estratégia de crescimento da UE para a presente década com o 

objetivo de tornar a União uma "economia inteligente, sustentável e inclusiva". A estratégia 

climática e energética «20/20/20», o Roteiro para a Energia 2050 da Comissão, o 7.º Plano de 

Ação em matéria de Ambiente e as Conclusões do Conselho, de 28 de outubro de 2014, sobre 

a redução das emissões de gases com efeito de estufa após 2020 apelam a uma economia 

descarbonizada e mais circular, bem como a uma verdadeira transformação dos nossos setores 

dos transportes e da energia. A recentemente lançada Estratégia para a União da Energia 

centra-se num mercado da energia mais interligado, capaz de integrar e partilhar quantidades 

cada vez maiores de fontes de energia renováveis, e sublinha a importância da eficiência 

energética como fonte de energia de direito próprio. O programa Horizonte 2020 foi 

estabelecido como o maior programa de sempre no domínio da investigação e inovação da UE 

e prometia estimular a inovação transferindo as grandes ideias do laboratório para o mercado. 

Através da ligação direta que estabelece entre a investigação e a inovação, o Horizonte 2020 

visa salvaguardar a competitividade global da Europa, colocando a ênfase na excelência 

científica, na liderança industrial e na resposta aos desafios societais.  

 

É do nosso superior interesse que o FEIE reforce e contribua para materializar estas políticas, 

concentrando-se nos necessários investimentos transformadores numa infraestrutura de 
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transporte sustentável e hipocarbónica, nas infraestruturas digitais e de investigação, nas 

energias renováveis, na eficiência energética e no armazenamento de energia, bem como na 

introdução de produtos, serviços e tecnologias inovadoras no mercado.  

Ao mesmo tempo, é necessário evitar o enfraquecimento das políticas da União, provocado 

pelos cortes irreparáveis nos fundos que contribuem para concretizar estas ambições ou pelo 

apoio a investimentos insuficientes ou a investimentos com um risco elevado de serem 

abandonados antes do fim do seu ciclo de vida (devido à sua incompatibilidade com os 

objetivos de longo prazo). 

Por conseguinte, as alterações apresentadas pela relatora ao regulamento proposto têm como 

objetivo: 

1. A introdução de uma alternativa ao financiamento do fundo de garantia da UE, a fim 

de preservar os fundos disponíveis ao abrigo do Horizonte 2020 e do Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE). 

2. Incluir o apoio do FEIE no quadro da estratégia da União tendo em vista um 

"crescimento inteligente, sustentável e inclusivo", e contribuir para alcançar os objetivos em 

matéria de clima e energia colocando a ênfase nos investimentos transformadores nos setores 

dos transportes e da energia e evitando os investimentos que criem um efeito de cristalização. 

3. Contribuir para satisfazer as ambições da União da Energia no domínio da eficiência 

energética. 

No presente parecer, as competências exclusivas da Comissão ITRE são naturalmente objeto 

de uma atenção especial. 

1. Alternativa ao financiamento do fundo de garantia da UE 

Convém salientar que não é intenção da relatora questionar o princípio geral segundo o qual a 

garantia da UE deve ser financiada pelo orçamento da UE. A disponibilização da Garantia da 

UE ao Banco Europeu de Investimento (BEI) estará assegurada jurídica e financeiramente 

assim que o Regulamento relativo ao FEIE entrar em vigor e logo que o BEI e a Comissão 

Europeia procedam à assinatura do Acordo sobre o FEIE. 

O que a relatora questiona é a forma como se estabelece e financia o fundo de garantia da UE. 

De acordo com a proposta de regulamento sobre o FEIE, o financiamento é feito mediante a 

realização de cortes no programa Horizonte 2020 e no Mecanismo Interligar a Europa, mais 

concretamente nas rubricas orçamentais que cobrem as subvenções. Os cortes efetuados 

afetarão a integridade destes programas, especialmente no caso dos investimentos 

estratégicos, como a investigação fundamental, para os quais é difícil conseguir 

cofinanciamento no mercado. Os cortes propostos ao Horizonte 2020 afetarão sobretudo os 

concursos abertos, prejudicando assim a investigação em domínios em que é particularmente 

necessária. Em última análise, os cortes nestas rubricas orçamentais provocarão um 

enfraquecimento do potencial acrescido do FEIE. 

No presente relatório propõe-se como alternativa abdicar dos cortes efetuados previamente no 

Programa Horizonte 2020 e no MIE, dado não ser necessário tomar uma decisão a priori 
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sobre o regime de financiamento para o Fundo de Garantia.  

O financiamento pode ser efetuado gradualmente por meio de dotações de autorização 

orçamentais, a decidir no âmbito do processo orçamental anual. Para este efeito, a autoridade 

orçamental deve recorrer, se necessário, a todos os mecanismos de flexibilidade disponíveis e 

às disposições pertinentes do Regulamento QFP 2014-2020 que preveem cortes na dotação 

para programas a título da rubrica 1A apenas como último recurso. 

2. Alinhar os investimentos ao abrigo do FEIE com a estratégia da União tendo em vista um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e melhorar a coerência com a política 

ambiental da União 

Os investimentos apoiados ao abrigo do FEIE devem contribuir para a estratégia da União 

tendo em vista um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, adotada nas conclusões do 

Conselho Europeu de 17 de junho de 2010. A fim de melhorar a coordenação das políticas de 

investimento da União, foi estabelecido o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 que prevê um 

Quadro Estratégico Comum (QEC) tendo em vista a promoção do desenvolvimento 

harmonioso, equilibrado e sustentável da União. Esta abordagem integrada deve, por 

conseguinte, ser aplicada às operações e aos projetos apoiados pelo FEIE. O FEIE deve 

contribuir para alcançar as metas em matéria de clima aprovadas para 2020, 2030 e 2050, 

devendo, por conseguinte, centrar-se na realização de investimentos transformadores 

direcionados para a descarbonização dos nossos setores dos transportes e da energia e para o 

aproveitamento de materiais em processos de circuito fechado. Ao mesmo tempo, é 

importante evitar os investimentos em infraestruturas hipercarbónicas de longo prazo, que 

corram o risco de serem abandonadas antes do fim da sua vida útil, se pretendermos alcançar 

os objetivos em matéria de clima a médio e longo prazo. 

3. Concretizar a União da Energia e dar resposta ao «fracasso histórico» das atuais políticas 

energéticas 

A Comunicação da Comissão (COM(2015/0080)) sobre a União da Energia sublinha a 

importância da eficiência energética como fonte de energia de direito próprio, e afirma 

claramente que o FEIE «dá a possibilidade de mobilizar grandes investimentos para a 

renovação de edifícios». Para aproveitar essa possibilidade é necessário consagrar uma ênfase 

especial à eficiência energética no Regulamento relativo ao FEIE, através da afetação de uma 

parte das garantias aos investimentos na eficiência energética, da prestação de assistência 

técnica ao estabelecimento de plataformas específicas de investimento para projetos 

agregados no domínio da eficiência energética e do alargamento do âmbito de aplicação da 

«cláusula de investimento» aos investimentos em eficiência energética. 

A afetação (pelo menos 20 % das garantias concedidas devem ser reservados para os 

investimentos em eficiência energética) é absolutamente necessária para satisfazer as 

ambições da União no domínio da eficiência energética enquanto «combustível líder». A 

experiência demonstra que, durante a última década, a eficiência energética foi promovida em 

muito menor escala (8 % do apoio total no domínio da energia) do que todas as outras opções 

de aprovisionamento energético (renováveis, combustíveis fósseis, nuclear). Esta situação não 

mudará, se não for prevista uma afetação de fundos. A análise das propostas dos 
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Estados-Membros para o Plano Europeu de Investimento, efetuada pelo E3G1, revela que 

apenas 5% dos projetos apresentados pelos Estados-Membros incluem medidas em matéria de 

eficiência energética, cidades inteligentes e gestão do lado da procura. Em vez de ser a "fonte 

de energia de eleição", a eficiência energética continua, de facto, a ser a última opção. Fatih 

Birol, economista principal da AIE, falou de um fracasso histórico referindo-se às políticas 

energéticas da maioria dos países no domínio da eficiência energética, tendo em conta que 

dois terços do potencial económico mundial para aumentar a eficiência energética não foram 

utilizados. As operações de eficiência energética implicam frequentemente uma combinação 

de vários investimentos de menor dimensão, cuja gestão é onerosa. O tratamento em separado 

e não coordenado das medidas de eficiência energética provoca custos administrativos e de 

transação elevados e dificulta o financiamento das mesmas. 

Por conseguinte, é conveniente criar um mecanismo especial no quadro da Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) para oferecer assistência técnica ao 

estabelecimento em toda a Europa de plataformas específicas de investimento para a 

agregação de pequenos projetos, em particular no domínio da renovação do parque 

imobiliário. Esse mecanismo pode aproveitar a experiência já adquirida pelo BEI (JESSICA) 

e retirar ensinamentos dos bons exemplos de programas nacionais de renovação bem 

sucedidos. Estes programas demonstram os benefícios múltiplos de uma renovação em grande 

escala: criação de numerosos postos de trabalho, excelente eficácia em termos de custos, 

aumento da segurança energética, apoio às PME e redução da pobreza energética. Estes 

benefícios podem ser ampliados e multiplicados graças à utilização do FEIE.  

4. Diversos 

A relatora introduz também algumas alterações relativas à questão da governação do FEIE. 

Não há dúvida de que, tendo a sua comissão competências exclusivas sobre os critérios de 

elegibilidade para os projetos a apoiar, a relatora pretende igualmente certificar-se de que os 

projetos financiados cumprem realmente os critérios e objetivos propostos. Tal reflete-se, 

concretamente, nas alterações sobre a composição do comité de investimento, uma vez que 

este comité será responsável pela tomada de decisão quotidiana sobre os projetos a apoiar. 

Para além disso, a relatora considera que, a fim de que o FEIE funcione de acordo com as 

condições previstas no regulamento, devem ser previstas disposições que garantam que estas 

condições são corretamente transpostas para o acordo sobre a criação do FEIE que a 

Comissão deverá celebrar com o Banco Europeu de Investimento.  

Por último, são introduzidas algumas definições relativas às pequenas e médias empresas 

(PME), pequenas empresas de média capitalização e empresas inovadoras de média 

capitalização, as quais devem beneficiar especialmente do apoio do FEIE. A relatora 

apresenta como argumento a sua convicção de que estas empresas dispõem de uma 

capacidade especial para gerar mudanças verdadeiramente inovadoras que produzam um valor 

acrescentado económico e social, melhorem a saúde e as condições de vida quotidiana dos 

cidadãos europeus e estimulem a competitividade da UE. 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-

carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan" (A escolha da Europa: 

crescimento hipocarbónico ou riscos hipercarbónicos? Análise das propostas dos Estados-Membros?), 28 de 

janeiro de 2015. 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta 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 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente da incerteza dos 

mercados quanto ao futuro da economia e 

às restrições orçamentais impostas aos 

Estados-Membros. Esta insuficiência de 

investimento retarda a retoma da economia 

e é prejudicial para a criação de emprego, 

as perspetivas de crescimento a longo 

prazo e a competitividade. 

(1) A crise económica e financeira teve 

como efeito uma quebra do nível de 

investimento no seio da União, que caiu 

cerca de 15% relativamente ao ponto 

culminante atingido em 2007. A carência 

de investimento de que a União padece 

resulta nomeadamente das políticas que 

diminuíram a procura agregada e da 

incerteza dos mercados quanto ao futuro da 

economia e às restrições orçamentais 

impostas aos Estados-Membros. Esta 

insuficiência de investimento, em 

particular nas regiões mais afetadas pela 

crise, retarda a retoma da economia e é 

prejudicial para a criação de emprego, as 

perspetivas de crescimento a longo prazo e 

a competitividade, podendo obstar à 

consecução dos objetivos e metas de 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo da Estratégia Europa 2020. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 

(2) É necessária uma ação abrangente para 

inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

de investimento. As reformas estruturais e 

a responsabilidade orçamental constituem 
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pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento. Conjugados com 

um ímpeto renovado ao financiamento do 

investimento, estes pré-requisitos podem 

contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 

que os projetos de investimento contribuem 

para apoiar o emprego e a procura e 

induzem um reforço sustentado do 

potencial de crescimento. 

pré-requisitos indispensáveis para 

estimular o investimento, tendo sempre em 

conta a coesão económica e social. 

Conjugados com um ímpeto renovado ao 

financiamento do investimento, estes pré-

requisitos podem contribuir para criar um 

ciclo virtuoso, em que os projetos de 

investimento contribuem para apoiar o 

emprego e a procura e induzem um reforço 

sustentado do potencial de crescimento, 

sem o qual a recuperação das contas 

públicas não será possível. Os bancos 

europeus podem providenciar a liquidez, a 

criação de mercado e os empréstimos para 

financiar os investimentos necessários. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O G20, através da Iniciativa para a 

Infraestrutura Mundial, reconheceu a 

importância do investimento para estimular 

procura e reforçar a produtividade e o 

crescimento, e comprometeu-se a criar um 

clima propício a níveis mais elevados de 

investimento. 

(3) O G20, através da Iniciativa para a 

Infraestrutura Mundial, reconheceu a 

importância do investimento para estimular 

procura e reforçar a produtividade e o 

crescimento, e comprometeu-se a criar um 

clima propício a níveis mais elevados de 

investimento. O FEIE deve complementar 

uma estratégia global para reforçar o 

investimento na União, não para 

substituir outros investimentos e 

estruturas financeiras ou criar obstáculos 

aos investimentos da União na ciência, na 

investigação e no desenvolvimento. 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 4

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 

(4) Durante a crise económica e financeira, 

a União desenvolveu esforços para 
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promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para assegurar que 

as necessidades de investimento da União 

são satisfeitas e que a liquidez disponível 

no mercado é utilizada de modo eficiente e 

canalizada para o financiamento de 

projetos de investimento viáveis. 

promover o crescimento, nomeadamente 

através das iniciativas previstas na 

estratégia Europa 2020 que veio 

implementar uma abordagem com vista a 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo. O Banco Europeu de 

Investimento («BEI») reforçou igualmente 

o seu papel como instigador e promotor do 

investimento no seio da União, em parte 

através de um aumento de capital efetuado 

em janeiro de 2013. São necessárias 

medidas suplementares para coordenar 

políticas e instrumentos e assegurar que as 

necessidades de investimento da União são 

tidas em consideração e que a liquidez 

disponível no mercado é utilizada de modo 

eficiente e canalizada para o financiamento 

de projetos de investimento viáveis, dos 

pontos de vista económico, ambiental e 

social, que permitirão a criação de 

emprego de qualidade e o alargamento e 

melhoria da base produtiva dos Estados-

Membros, em particular dos mais 

afetados pela crise. 

 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 

Presidente-eleito da Comissão Europeia 

apresentou ao Parlamento Europeu um 

conjunto de Orientações Políticas para a 

Comissão Europeia. Nestas Orientações 

Políticas apelava-se à mobilização de «até 

300 mil milhões de EUR de investimento 

público e privado adicional na economia 

real nos próximos três anos» para estimular 

o investimento com vista à criação de 

emprego. 

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 

Presidente-eleito da Comissão Europeia 

apresentou ao Parlamento Europeu um 

conjunto de Orientações Políticas para a 

Comissão Europeia. Nestas Orientações 

políticas apelava-se a uma União da 

Energia, um mercado único digital ligado 

e a que se mobilizassem «até 300 mil 

milhões de EUR de investimento público e 

privado adicional na economia real nos 

próximos três anos» para estimular o 

investimento com vista à criação de 

emprego. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único e de uma maior 

previsibilidade regulamentar. O 

funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

(9) O clima de investimento no seio da 

União deve ser melhorado, através da 

remoção dos entraves ao investimento, do 

reforço do Mercado Único através da 

criação de mercados de capitais, digitais e 

energéticos verdadeiramente funcionais e 

da redução dos encargos administrativos e 
de uma maior previsibilidade regulamentar. 

O funcionamento do FEIE, bem como o 

investimento em geral em toda a Europa, 

deverão beneficiar deste trabalho de 

acompanhamento. 

Alteração  7 

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 FEIE deve ter um objetivo duplo: 

contribuir para resolver as dificuldades de 

financiamento e implementar 

investimentos de longo prazo, produtivos, 

estratégicos e transformadores na União 

que proporcionem um estímulo imediato à 

economia europeia e para assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento às 

empresas com um máximo de 3000 

trabalhadores, incidindo especialmente 

nas empresas em fase de arranque, 

derivadas da investigação académica, 

micro empresas, pequenas e médias 

empresas e cooperativas. Ao ultrapassar as 

atuais dificuldades da Europa no domínio 

do investimento contribuir-se-á para 

reforçar a competitividade, o potencial de 

inovação, e a coesão económica, social e 

territorial da União, bem como a sua 
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eficiência energética e dos recursos, 

graças a uma transição para uma 

economia sustentável e circular. 

 

Alteração  8 

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 económicos, 

sociais e ambientais, contribuindo para a 

consecução dos objetivos políticos da 

União e para a coesão social e territorial 

da União. Estes investimentos devem ser 

consonantes com os objetivos e critérios 

definidos no presente regulamento nos 

setores dos transportes, das 

telecomunicações e da energia, a fim de 

desenvolver e modernizar as 

infraestruturas energéticas, aumentar a 

competitividade e reforçar a segurança do 

sistema energético da União, através da 

promoção de interconexões das redes de 

energia e da sincronização dos sistemas 

elétricos com o resto da União, 

expandindo as energias renováveis e a 

eficiência energética e dos recursos e 

contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável, através do desenvolvimento 

de redes de banda larga e de serviços 

digitais, bem como de redes de transportes 

sustentáveis e da exploração das 

potenciais sinergias entre esses setores, e 

do reforço da base científica e tecnológica 

europeia, do apoio da colaboração 

científica entre o meio académico e a 

indústria, da melhoria da exploração e da 

adesão do mercado aos resultados da 

investigação, da criação de patentes e da 

transferência de tecnologia, da promoção 

dos benefícios para a sociedade, bem 

como de uma melhor exploração do 

potencial económico e industrial das 
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políticas de inovação, de investigação e de 

desenvolvimento tecnológico, incluindo as 

infraestruturas de investigação, 

instalações para ações piloto e de 

demonstração. O FEIE deve melhorar o 

acesso ao financiamento e a 

competitividade das empresas e outras 

entidades, com especial destaque para as 

PME. O FEIE deve contribuir para a 

transição para uma economia sustentável, 

circular e eficiente em termos de recursos, 

estimular a inovação, o desenvolvimento 

de competências e a criação de emprego 

sustentável a nível local. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Tendo em conta que pequenas 

empresas de média capitalização com um 

máximo de 499 trabalhadores e empresas 

de média capitalização com um máximo 

de 3 000 trabalhadores representam o 

segmento mais inovador das empresas do 

setor privado, gerando, em média, um 

maior número de patentes, inovações de 

produtos e processos, bem como um 

retorno do investimento mais elevado, 

embora enfrentando ainda problemas 

idênticos aos das PME em relação ao 

acesso ao financiamento, o FEIE deve 

talhar alguns dos seus produtos 

financeiros à medida das pequenas 

empresas de média capitalização e das 

empresas de média capitalização, em 

particular.  

Justificação 

Nalguns tipos de projetos – nomeadamente atividades no domínio da investigação e da 

inovação – não ter acesso ao financiamento de risco representa um problema por que todos 

os tipos de empresas já passaram, independentemente da sua dimensão. Contudo, as 

repercussões económicas são maiores quando as chamadas empresas de média capitalização 
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não têm acesso ao financiamento, dado que os relatórios de acompanhamento das atividades 

de I&D na UE revelam que, normalmente, estas formam o segmento das empresas mais 

inovadoras. A carteira do FEIE deve ter em conta as suas necessidades de financiamento. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-B) Os investimentos apoiados ao 

abrigo do FEIE devem contribuir para a 

conclusão dos programas em curso da 

União e para a estratégia da União tendo 

em vista um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, adotada nas 

conclusões do Conselho Europeu de 17 de 

junho de 2010. Para o efeito, deverá 

contribuir para a realização dos objetivos 

enunciados nos artigos 170.º, 173.º, 179.º 

e 194.º, n.º 1, do TFUE.  

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-C) A fim de melhorar a coordenação e 

a integração das políticas de investimento 

da União, foi estabelecido o Regulamento 

n.º 1303/2013 com um quadro estratégico 

comum («QEC»). Esta abordagem 

integrada deve, por conseguinte, ser 

aplicada às operações e aos projetos 

apoiados pelo FEIE. 
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Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-D (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-D) A Comunicação da Comissão 

(COM(2015/0080)) sobre a União da 

Energia sublinha a importância da 

eficiência energética como fonte de 

energia de direito próprio, e afirma 

claramente que o FEIE dá a possibilidade 

de mobilizar grandes investimentos para a 

renovação de edifícios. Sabe-se que os 

investimentos em eficiência energética 

criarão 2 milhões de empregos até 2020 e 

provavelmente outros 2 milhões até 2030. 

Para garantir que o FEIE cumpre o seu 

objetivo de mobilizar o investimento 

privado, criar emprego, impulsionar o 

desenvolvimento de uma economia 

resiliente e reduzir os desequilíbrios 

macroeconómicos, é necessário colocar 

uma ênfase especial na eficiência 

energética. Por conseguinte, é 

conveniente oferecer assistência técnica, 

no âmbito da Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI), 

para o estabelecimento de plataformas 

específicas de investimento para projetos 

agregados no domínio da eficiência 

energética.  

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-E (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-E) Tendo em conta a necessidade de 

impulsionar o crescimento da economia 

europeia, só deverão ser autorizadas 

garantias a título do FEIE pelo Comité de 

Investimento às operações e projetos que 

devem ser contratualmente acordados e 



 

AD\1059309PT.doc 15/71 PE549.399v03-00 

 PT 

assinados no prazo de três anos a contar 

da autorização. Se os projetos ou ações 

não forem celebrados no prazo de três 

anos a contar da autorização, a 

autorização deve caducar. Ao fazê-lo, o 

FEIE focalizará as atividades que geram 

um impacto imediato e um crescimento 

económico sustentável, ao mesmo tempo 

que proporciona valor acrescentado 

europeu. 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-F (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-F) A fim de assegurar que o FEIE 

cumpre o seu objetivo, é imperativo 

atribuir um montante mínimo de 5 mil 

milhões de euros do FEIE para o 

financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 

o qual deve ser utilizado especificamente 

em benefício das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização. 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-G (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-G) A fim de assegurar que o FEIE 

cumpre o seu objetivo, é imperativo 

atribuir um montante mínimo de 5 500 

mil milhões de euros do FEIE para o 

financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 

o qual deve ser utilizado especificamente 

em benefício das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização, bem 

como de PME inovadoras e de empresas 

inovadoras de média capitalização. 
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Justificação 

Não há necessidade de o FEIE reinventar a roda. Ao longo dos últimos dois anos, entraram 

em vigor vários instrumentos financeiros inovadores em prol das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização ao abrigo dos programas Horizonte 2000 e COSME, que 

estão atualmente a ser executados pelo FEI. Apresentam efeitos multiplicadores entre 1:18 e 

1:28 e enfrentam um montante de procura elegível de financiamento que é o dobro da que 

podem financiar. Uma parte da garantia deve, por conseguinte, ser utilizada para completar 

e complementar os instrumentos bem-sucedidos em vigor. 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-H (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-H) A Comunicação da Comissão 

sobre Estratégia europeia de segurança 

energética (COM(2014)0330) salientou 

que, para reforçar a segurança 

energética, os Estados-Membros devem 

concluir a transposição da legislação 

relativa ao mercado interno de energia, 

nomeadamente no que diz respeito às 

regras de separação, incluindo a 

disposição que prevê que os operadores 

das redes de transporte controlados por 

entidades exteriores à UE cumpram as 

mesmas obrigações que os operadores 

controlados por entidades da UE; no 

entanto, a experiência recente de 

determinados operadores exteriores à UE 

que procuram fugir ao cumprimento da 

legislação da UE no território da UE 

exige uma aplicação mais rigorosa e um 

reforço das regras aplicáveis a nível da 

UE e dos Estados-Membros: isso pode ser 

facilitado através de uma disposição que 

preveja que apenas os projetos relativos 

ao gás realizados em setores de 

infraestruturas de gás nos Estados-

Membros onde é aplicada a efetiva 

separação de propriedade são elegíveis 

para a garantia da UE. 
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Justificação 

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 

Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 

activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 

experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 

EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 

rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 

infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 

where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 

guarantee. 

 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização em toda a União, 

necessitam de assistência para atrair 

financiamento do mercado, nomeadamente 

no que respeita aos investimentos que 

comportam um maior grau de risco. O 

FEIE deve ajudar estas empresas a superar 

a escassez de capital, permitindo ao BEI e 

ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 

efetuar injeções diretas e indiretas de 

capital, bem como prestar garantias para 

uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE. 

(12) Um grande número de pequenas e 

médias empresas, bem como de empresas 

de média capitalização, incluindo 

empresas em fase de arranque e empresas 

derivadas da investigação académica em 
toda a União, necessitam de assistência 

para atrair financiamento do mercado, 

nomeadamente no que respeita aos 

investimentos que comportam um maior 

grau de risco. O FEIE deve ajudar estas 

empresas a superar a escassez de capital e 

a inadequação dos mercados, permitindo 

ao BEI e ao Fundo Europeu de 

Investimento («FEI») efetuar, quando 

necessário, injeções diretas e indiretas de 

capital, bem como prestar garantias para 

uma titularização de elevada qualidade de 

empréstimos, e oferecer outros produtos no 

âmbito da prossecução dos objetivos do 

FEIE.  
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 13

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. A 

ação do FEIE com vista à disponibilização 

de financiamento às pequenas e médias 

empresas e às pequenas empresas de média 

capitalização deve ser canalizada através 

do Fundo Europeu de Investimento 

(«FEI») para beneficiar da sua experiência 

nestas atividades. 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 

âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

experiência e dos seus resultados 

devidamente comprovados e para que as 

suas operações comecem a produzir efeitos 

positivos o mais rapidamente possível. O 

financiamento do FEIE às pequenas e 

médias empresas e às pequenas empresas 

de média capitalização, às empresas em 

fase de arranque e às empresas derivadas 

da investigação académica pode ser 

canalizado através do Fundo Europeu de 

Investimento («FEI») e do BEI para 

beneficiar da sua experiência nestas 

atividades.  

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 14

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor social e económico. Deve em 

especial visar projetos que promovam a 

criação de emprego, o crescimento a longo 

prazo e a competitividade. O FEIE deve 

apoiar um vasto leque de produtos 

financeiros, incluindo capital próprio, 

dívida ou garantias, para melhor se adequar 

às necessidades de cada projeto individual. 

Esta vasta gama de produtos deverá 

permitir ao FEIE adaptar-se às 

necessidades do mercado e, ao mesmo 

tempo, estimular 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 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 

elevado valor acrescentado social, 

ambiental e económico. O FEIE deve 

apoiar projetos que cumpram os critérios 

e objetivos estabelecidos no presente 

regulamento, que promovam a criação de 

emprego sustentável e de alta qualidade, o 

crescimento e a competitividade 

sustentáveis a longo prazo e contribuam 

para a consecução dos objetivos da UE 

nos domínios da investigação e 

desenvolvimento, da inovação, do clima e 

da energia e do desenvolvimento digital. O 

FEIE deve apoiar um vasto leque de 

produtos financeiros, incluindo capital 

próprio, quase-capital, dívida ou garantias, 

para melhor se adequar às necessidades de 

cada projeto individual. Esta vasta gama de 
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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. 

produtos deverá permitir ao FEIE adaptar-

se às necessidades do mercado e, ao 

mesmo tempo, estimular o investimento do 

setor privado nos projetos. O FEIE não 

deve ser um substituto para o 

financiamento privado do mercado nem 

excluí-lo ou aos produtos disponibilizados 

pelos bancos de fomento nacionais e 

regionais, 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. 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Ao selecionar os projetos elegíveis 

para apoio ao abrigo do FEIE, deve dar-

se especial atenção à eficiência 

energética. aquando da tomada de 

decisões sobre os projetos de produção de 

energia ou de transporte de energia, deve 

avaliar-se se os objetivos em termos de 

segurança do aprovisionamento podem 

ser alcançados de forma mais sustentável 

e eficaz em termos de custos, 

nomeadamente através da redução da 

procura de energia ou do aumento da 

eficiência energética ou ainda pela 

resposta à procura; pretende-se, assim, 

garantir que os projetos de eficiência 

energética concorrem em igualdade de 

condições, incluindo igualdade de 

condições da análise custo-benefício, com 

os projetos que visam o aumento do 

aprovisionamento de energia ou o 

desenvolvimento de novas infraestruturas. 
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Justificação 

A Comunicação da Comissão, de 25 de fevereiro de 2015, intitulada «Uma estratégia-quadro 

para uma União da Energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações 

climáticas virada para o futuro» sublinha que “é necessário repensar fundamentalmente a 

eficiência energética e considerá-la uma fonte de energia de direito próprio, que representa o 

valor da energia poupada. Como parte da revisão da conceção do mercado, a Comissão 

assegurará que a eficiência energética e a resposta do lado da procura possam concorrer 

com a capacidade de produção em condições de igualdade.” 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 15

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 

relativamente às operações já existentes. 

Deve financiar projetos em toda a União, 

nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 

perfil de risco/rendimento mais elevado do 

que os atuais instrumentos da União e do 

BEI, a fim de assegurar a adicionalidade e 

complementaridade relativamente às 

operações já existentes. Deve ser aceite um 

perfil de risco ainda mais elevado para 

projetos de investigação, desenvolvimento 

e inovação. Deve financiar projetos em 

toda a União, evitando a concentração 

geográfica e possibilitando o investimento 

em regiões onde os mercados de capitais 

estão menos desenvolvidos, 
nomeadamente nos países mais afetados 

pela crise financeira e onde o investimento 

em percentagem do PIB baixou 

substancialmente. Só deve ser utilizado 

caso não seja possível obter financiamento 

junto de outras fontes em condições 

razoáveis. 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) Os incentivos baseados no 

mercado e a adicionalidade 
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proporcionada pelo FEIE devem 

assegurar que o FEIE visa projetos 

viáveis do ponto de vista social e 

económico, sem que haja lugar a 

qualquer atribuição prévia de verbas a 

nível regional, nomeadamente para dar 

resposta a necessidades de investimento 

elevadas ou a deficiências de mercado. 

Nos Estados-Membros cujos mercados 

financeiros sejam menos desenvolvidos, 

deverá ser prestada assistência técnica 

adequada para assegurar que os objetivos 

gerais do presente regulamento podem ser 

atingidos. Ao mesmo tempo, o FEIE 

deverá poder apoiar projetos 

ambientalmente corretos e trazer 

vantagens para as indústrias e tecnologias 

com elevado potencial de crescimento. 

Alteração  23 

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 e suscetíveis de serem negociados 

com os bancos ao abrigo das condições 

oferecidas pela carteira de produtos do 

FEIE, mas que enfrentam obstáculos de 

aceitação no mercado. Além disso, o risco 

médio dos projetos no âmbito do FEIE 

deve ser mais elevado do que ao abrigo de 

qualquer outra carteira de investimentos 

disponível na UE e deve visar inovações 

de mercado que exigem mais apoio para 

transpor o «vale da morte». 
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Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) O FEIE deve ser dotado de uma 

estrutura de governação adequada cuja 

função deve ser proporcional ao objetivo 

único de assegurar a correta utilização da 

garantia da UE. Esta estrutura de 

governação deve ser composta por um 

Conselho de Direção, um Diretor 

Executivo e um Comité de Investimento. 

Não deve invadir ou interferir na tomada 

de decisões do BEI ou substituir os órgãos 

diretivos deste banco. O Conselho de 

Direção deve estabelecer as orientações 

em matéria de investimento, segundo as 

quais o Comité de Investimento decidirá 

sobre a utilização da garantia da UE. 

Estas orientações devem ser 

complementares, mas não contraditórias, 

com as estabelecidas no presente 

regulamento para a utilização da garantia 

da UE. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados no que respeita às 

orientações em matéria de investimento. 

O Diretor Executivo deve ser responsável 

pela gestão diária do FEIE e efetuar os 

trabalhos preparatórios das reuniões do 

Comité de Investimento. 

Alteração  25 

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 

(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 
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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 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. 

independentes com conhecimentos e 

experiência nos domínios da estruturação 

e financiamento de projetos e nos 

domínios abrangidos pelos projetos de 

investimento, nos domínios setoriais 

especificados no regulamento e nos 

mercados geográficos da União. O Comité 

de Investimento deve responder perante um 

Conselho de Direção do FEIE, ao qual 

incumbe a supervisão do cumprimento dos 

seus objetivos. A fim de beneficiar 

efetivamente da experiência do FEI, o 

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

individuais no domínio das pequenas e 

médias empresas e das pequenas empresas 

de média capitalização. As decisões 

tomadas pelo Comité de Investimento não 

devem estar sujeitas a interferências 

indevidas, por forma a garantir a sua total 

independência, que é fundamental para 

manter a confiança do investidor. 

 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Para efeitos de transparência, 

responsabilização e independência do 

Conselho de Direção e do Comité de 

Investimento, deve adotar-se e pôr-se em 

funcionamento um sistema de prevenção 

de conflitos de interesse. 
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Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-B) O Comité de Investimento deve 

garantir que a estratégia global de 

investimento do FEI, relativamente aos 

investimentos cobertos pela garantia da 

UE, está em conformidade com os 

objetivos e critérios estabelecidos no 

presente regulamento. A gestão diária, a 

seleção de projetos e o acompanhamento 

devem, no entanto, ser da competência do 

FEI. 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-C) Para garantir que os objetivos 

estabelecidos no presente regulamento 

são cumpridos e que os projetos na União 

alcançam um âmbito geográfico vasto, 

deve ser prestada assistência técnica aos 

Estados-Membros onde os mercados de 

capitais estão menos desenvolvidos em 

comparação com outros Estados-

Membros. 

 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 

investimentos, a União deve conceder uma 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 

investimentos, a União deve conceder uma 
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garantia de montante igual a 

16 000 000 000 EUR. Quando prestada 

com base numa carteira, a cobertura da 

garantia deve ser limitada, em função do 

tipo de instrumento - dívida, capital próprio 

ou garantia - sob a forma de uma 

percentagem do volume da carteira de 

autorizações por liquidar. Prevê-se que, 

quando a garantia for combinada com os 

5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 

BEI, esse apoio do FEIE gere 

60 800 000 000 EUR de investimento 

adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 

60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 

deverão gerar um total de 

315 000 000 000 EUR em investimentos na 

União, entre 2015 e 2017. As garantias 

associadas a projetos que são concluídos 

sem qualquer acionamento de garantia 

ficam disponíveis para apoiar novas 

operações. 

garantia de montante igual a 

16 000 000 000 EUR. Quando prestada 

com base numa carteira, a cobertura da 

garantia deve ser limitada, em função do 

tipo de instrumento - dívida, capital próprio 

ou garantia - sob a forma de uma 

percentagem do volume da carteira de 

autorizações por liquidar. Prevê-se que, 

quando a garantia for combinada com os 

5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 

BEI, esse apoio do FEIE gere 

60 800 000 000 EUR de investimento 

adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 

60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 

deverão gerar um total de, pelo menos, 

315 000 000 000 EUR em investimentos na 

União, ao longo de um período de três 

anos a contar da entrada em vigor do 

presente regulamento. As garantias 

associadas a projetos que são concluídos 

sem qualquer acionamento de garantia 

ficam disponíveis para apoiar novas 

operações durante o período de 

disponibilização da garantia. 

Justificação 

Tendo em vista a necessidade de um estímulo imediato ao clima de investimento da Europa, a 

assinatura de contratos ao abrigo do FEIE deve realizar-se sem demora. Obviamente, apenas 

os projetos realmente elegíveis devem ser selecionados para apoio. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) Em 13 de janeiro de 2015, a 

Comissão Europeia apresentou uma 

comunicação sobre a forma como irá 

aplicar as atuais regras do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento. O 

cofinanciamento nacional das operações 

apoiadas pelo FEIE, incluindo no período 

de transição, é admissível pela 

flexibilidade das atuais regras do Pacto de 



 

PE549.399v03-00 26/71 AD\1059309PT.doc 

PT 

Estabilidade e Crescimento, prevista na 

Comunicação de 13 de janeiro de 2015 da 

Comissão, de acordo com as condições e 

limites nela incluídos.  

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-B) A fim de assegurar que o FEIE 

cumpre o seu objetivo duplo, é imperativo 

atribuir um montante equivalente a 5 mil 

milhões de euros do FEIE para o 

financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 

o qual deve ser utilizado especificamente 

em benefício das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização, bem 

como de PME inovadoras e de empresas 

inovadoras de média capitalização. 

Justificação 

Para que o FEIE possa cumprir o seu objetivo duplo, é importante esclarecer que parte da 

garantia tem de ser reservada para o acesso ao financiamento de risco a favor das PME e 

das pequenas empresas de média capitalização. A presente alteração está relacionada com 

as alterações ao artigo 1.º, ao artigo 5.º, n.º 2, alínea e), e ao artigo 7.º. 

 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-C) A fim de assegurar que o FEIE 

cumpre o seu objetivo, é imperativo 

atribuir um montante equivalente a 5 mil 

milhões de euros do FEIE para o 

financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 

o qual deve ser utilizado especificamente 

em benefício das PME e das pequenas 

empresas de média capitalização, bem 
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como de PME inovadoras. 

 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de permitir um aumento 

suplementar dos seus recursos, a 

participação no FEIE deve estar aberta a 

terceiros, incluindo os Estados-Membros, 

os bancos de fomento nacionais ou as 

agências públicas detidas ou controladas 

pelos Estados-Membros, entidades do 

setor privado e entidades do exterior da 

União, sujeito ao acordo dos 

contribuidores já existentes. As partes 

terceiras podem contribuir diretamente 

para o FEIE e participar na sua estrutura 

governativa. 

(19) A fim de alcançar a meta de 315 mil 

milhões de EUR no mais curto prazo 

possível, os bancos ou instituições de 

fomento nacionais e as plataformas e 

fundos de investimento deverão 

desempenhar um papel proeminente, com 

o apoio dos FEIE, na identificação de 

projetos viáveis, no desenvolvimento e, se 

adequado, na agregação de projetos, bem 

como na atração de potenciais 

investidores. Neste contexto, deverá ser 

possível criar plataformas 

macrorregionais para promover projetos 

transfronteiras ou um conjunto de 

projetos nos Estados-Membros numa 

perspetiva regional. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A nível dos projetos, as partes 

terceiras podem participar com o FEIE no 

cofinanciamento de projetos individuais ou 

em plataformas de investimento associadas 

a setores geográficos ou temáticos 

específicos. 

(20) A nível dos projetos, as partes 

terceiras podem participar com o FEIE no 

cofinanciamento de projetos individuais ou 

em plataformas de investimento associadas 

a setores geográficos ou temáticos 

específicos. Deve ser dada especial 

atenção às plataformas de investimento 

orientadas para setores transformadores 

com elevado valor acrescentado em 

termos económicos e sociais, bem como às 

plataformas de investimento que agregam 

projetos inovadores e sustentáveis de 



 

PE549.399v03-00 28/71 AD\1059309PT.doc 

PT 

menor dimensão, dirigidos por regiões, 

municípios e PME; por exemplo, projetos 

no domínio da eficiência energética, tais 

como a renovação do parque imobiliário, 

projetos de redes inteligentes e novos 

serviços para os cidadãos com base em 

ferramentas digitais inovadoras. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que são 

apoiados pela garantia da UE, desde que se 

encontrem satisfeitos todos critérios de 

elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 

desta abordagem deverá maximizar o 

potencial de atração dos investidores para 

os domínios de investimento visados pelo 

FEIE.  

(21) O FEIE deve complementar e 

suplementar programas da UE em curso a 

nível regional e nacional, bem como as 

atividades tradicionais do BEI. As partes 

terceiras podem participar com o FEIE 

no cofinanciamento de projetos 

individuais ou em plataformas de 

investimento associadas a setores 

geográficos ou temáticos, desde que se 

encontrem satisfeitos todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis. Os Estados-

Membros podem utilizar qualquer tipo de 

financiamento da União, incluindo os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis que são 

apoiados pela garantia da UE. A 

flexibilidade desta abordagem deverá 

maximizar o potencial de atração dos 

investidores para os domínios de 

investimento visados pelo FEIE e contar 

com a participação dos parceiros sociais e 

das autoridades públicas. 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Em conformidade com o Tratado (22) Em conformidade com o Tratado 
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sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 

matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). A Comissão 

anunciou igualmente que irá fornecer 

orientações complementares sobre esse 

conjunto de princípios fundamentais, com 

vista a assegurar uma utilização eficiente 

dos fundos públicos. 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

os investimentos em infraestruturas e em 

projetos apoiados no âmbito do FEIE 

devem respeitar as regras relativas aos 

auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 

anunciou que irá formular um conjunto de 

princípios fundamentais, para efeitos de 

avaliação dos auxílios estatais, que os 

projetos deverão satisfazer para serem 

elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 

Comissão anunciou que, se um dado 

projeto satisfizer estes critérios e receber 

apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 

complementar será apreciado mediante 

uma avaliação simplificada e acelerada em 

matéria de auxílios estatais, na qual o único 

elemento adicional a verificar pela 

Comissão será a proporcionalidade do 

apoio público (ausência de 

sobrecompensação). Com vista a assegurar 

uma utilização eficiente dos fundos 

públicos, a Comissão irá fornecer 

orientações complementares para garantir 

total coerência com as regras relativas aos 

auxílios estatais específicas do setor. O 

requisito de coerência com os princípios 

aplicáveis aos auxílios estatais deverá 

contribuir para a utilização eficiente dos 

recursos do FEIE. 

 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 

avaliação das atividades apoiadas pelo 

FEIE a fim de apreciar a respetiva 

relevância, desempenho e impacto, bem 

como de identificar os aspetos suscetíveis 

de melhorar as futuras atividades. Estas 

avaliações deverão contribuir para a 

responsabilização e a análise da 

(25) O BEI e a Comissão devem proceder 

regularmente à avaliação das atividades 

apoiadas pelo FEIE a fim de apreciar a 

respetiva relevância, desempenho, impacto 

e a sua coordenação e coerência com 

outras políticas e outros instrumentos da 

União, e de identificar os aspetos 

suscetíveis de melhorar as futuras 

atividades. Estas avaliações deverão 
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sustentabilidade. contribuir para a responsabilização e a 

análise da sustentabilidade. 

Justificação 

Dada a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo pelo 

legislador, a avaliação e posterior comunicação é fundamental para garantir a boa execução 

do FEIE. 

 

 

Alteração  38 

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 deve 

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 deve 

facultar um apoio reforçado ao 

desenvolvimento, preparação e agregação 

de projetos em toda a União, com base na 

experiência da Comissão, do BEI, dos 

bancos de fomento nacionais, das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, bem como 

nas práticas de excelência de projetos 

como ELENA (Assistência Europeia à 

Energia Local) e FEEE (Fundo Europeu 

para a Eficiência Energética). 

Estabelecer-se-á assim um ponto de 

entrada único para as questões relacionadas 

com a assistência técnica aos investimentos 

no interior da União que, sempre que 

possível, presta assistência técnica de 

forma descentralizada. A criação da PEAI 

como ponto de entrada único e os novos 

serviços prestados pela mesma não devem, 

em caso algum, alterar o objetivo dos 

programas de assistência técnica em vigor 

ou afetar a sua qualidade ou capacidade 

na realização das suas tarefas específicas. 
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Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) A PEAI deve, em particular, 

desenvolver as boas práticas em 

programas existentes, tais como ELENA 

(Assistência Europeia à Energia Local), 

FEEE (Fundo Europeu para a Eficiência 

Energética), JEREMIE (Recursos 

Europeus Comuns para as Micro e 

Médias Empresas) JASPERS (Assistência 

Conjunta de Apoio a Projetos nas Regiões 

Europeias), JESSICA (Apoio Europeu 

Conjunto ao Investimento Sustentável em 

Zonas Urbanas) e JASMINE (Ação 

Comum para Apoiar as Instituições de 

Microfinanças na Europa). Nos casos 

pertinentes, a PEAI redireciona os 

promotores do projeto para estas 

entidades e canaliza a prestação de 

assistência técnica através das mesmas. 

 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) Para cobrir os riscos relacionados com 

a garantia da UE ao BEI, deve ser criado 

um fundo de garantia. Esse fundo de 

garantia deverá ser constituído através de 

transferências graduais a partir do 

orçamento da União. O fundo de garantia 

deve também receber, subsequentemente, 

receitas e reembolsos provenientes dos 

projetos que beneficiam de apoio do FEIE, 

bem como montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento quando o 

Fundo já tiver intervindo a título de 

garantia perante o Banco Europeu de 

(27) Para cobrir os riscos relacionados com 

a garantia da UE ao BEI, deve ser criado 

um fundo de garantia. Esse fundo de 

garantia deverá ser constituído através de 

transferências graduais a partir do 

orçamento da União. O fundo de garantia 

deve também receber, subsequentemente, 

receitas e reembolsos provenientes dos 

projetos que beneficiam de apoio do FEIE, 

bem como montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento quando o 

Fundo já tiver intervindo a título de 

garantia perante o Banco Europeu de 
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Investimento. Investimento. As remunerações 

decorrentes das operações do FEIE que 

ultrapassem o montante-

objetivo/necessidades do fundo de 

garantia serão transferidas para as 

respetivas rubricas orçamentais da UE, as 

quais são reduzidas a fim de estabelecer o 

fundo de garantia do FEIE. 

Justificação 

As receitas e reembolsos excedentários que ultrapassam o montante-objetivo da garantia da 

UE devem ser reintroduzidos no orçamento geral da União e reatribuídos às rubricas 

orçamentais que a princípio contribuíram para o fundo de garantia.  

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Para financiar em parte a 

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. Estes programas 

prosseguem objetivos que não são 

retomados no FEIE. Todavia, a redução 

de ambos os programas com vista ao 

financiamento do fundo de garantia 

deverá assegurar um investimento, em 

certos domínios dos respetivos mandatos, 

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 

(29) A contribuição a partir do orçamento 

da União para o orçamento do fundo de 

garantia da UE será progressivamente 

autorizada pelo Parlamento Europeu e 

pelo Conselho no âmbito dos processos 

orçamentais anuais até 2020. Para o 

efeito, a autoridade orçamental deve 

utilizar, se for adequado, todos os 

mecanismos de flexibilidade disponíveis e 
as disposições pertinentes ao abrigo do 

Regulamento QFP 2014-2020, garantindo 

um máximo de linearidade e garantindo o 

funcionamento e a viabilidade do 

financiamento, de acordo com o 

orçamento previsto no QFP para os 

compromissos plurianuais que 

caracterizam alguns dos atuais programas 

da UE, tais como o Horizonte 2020 e o 

mecanismo «Interligar a Europa». O 

financiamento do fundo de garantia deve 

ser revisto no quadro da revisão 

intercalar/revisão do QFP, que deverá ser 

lançada até ao final de 2016, o mais 

tardar, como previsto no artigo 2.º do 

Regulamento (UE) n.º 1311/2013 do 
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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. 

Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que 

estabelece o QFP para o período 2014-

2020. Dada a necessidade cada vez maior 

de ação política e programas de despesa 

ao nível da União, a fim de incentivar o 

crescimento económico e a criação de 

postos de trabalho na Europa, a revisão 

deve aumentar as margens disponíveis e 

as dotações de autorização ao abrigo da 

rubrica 1A do QFP. 

__________________  

2Regulamento (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 347de 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 

20.12.2013, p. 129). 

 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Considerando 32-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (32-A) Os Estados-Membros deverão 

poder participar na criação do diretório 

europeu de investimento, designadamente 

prestando informações à Comissão e ao 

BEI sobre projetos de investimento no seu 

território. Antes de lançarem o diretório, a 

Comissão e o BEI devem proceder a 

consultas adequadas com Estados-

Membros, peritos e partes interessadas, 

sobre os princípios e orientações dos 

projetos que constarão do diretório e o 
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modelo para a publicação de informações 

sobre projetos individuais. 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, o BEI deve 

informar regularmente o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre os progressos 

e o impacto do FEIE. 

(34) Para garantir a responsabilização 

perante os cidadãos europeus, a Comissão 

deve, a partir da entrada em vigor do 

presente regulamento, apresentar ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório anual com uma avaliação da 

utilização da garantia da UE e do 

cumprimento dos objetivos e critérios 

gerais estabelecidos no presente 

regulamento, incluindo a mobilização de 

capitais privados, o princípio da 

adicionalidade e o valor acrescentado 

económico e social. Se adequado, o 

relatório deve ser acompanhado por uma 

proposta dirigida ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho para alteração do presente 

regulamento. O BEI, em cooperação com 

o FEI, deve informar semestralmente a 

Comissão Europeia, o Parlamento 

Europeu e o Conselho sobre o 

financiamento do BEI e do FEI e as 

operações de investimento, 

nomeadamente os projetos que foram 

financiados, os instrumentos financeiros 

utilizados e o estado de execução dos 

projetos financiados e as perdas 

suportadas pelo FEIE. No caso dos 

projetos chumbados, o relatório deve 

incluir uma análise exaustiva da situação, 

salientando as possíveis repercussões no 

fundo de garantia.  
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Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) Uma vez que os objetivos do presente 

regulamento, a saber, apoiar o investimento 

na União e assegurar um acesso mais 

alargado ao financiamento para as 

empresas com menos de 3000 

trabalhadores, não podem ser 

suficientemente realizados pelos Estados-

Membros devido às disparidades na sua 

capacidade orçamental para agir, mas 

podem, em virtude da sua dimensão e 

efeitos, ser melhor alcançados a nível da 

União, a União pode adotar medidas, em 

conformidade com o princípio da 

subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade, consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para atingir aqueles objetivos, 

(36) Uma vez que os objetivos do presente 

regulamento, a saber, apoiar o investimento 

na União e assegurar um acesso mais 

alargado ao financiamento para as 

empresas com menos de 3000 

trabalhadores, podem não ser 

suficientemente realizados pelos Estados-

Membros isoladamente, mas podem, em 

virtude da sua dimensão e efeitos, ser mais 

bem alcançados a nível da União, a União 

pode adotar medidas, em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade, consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para atingir 

aqueles objetivos, 

 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-A) A Comissão e o BEI deverão 

celebrar um acordo que especifique as 

condições estabelecidas no presente 

regulamento para a gestão do FEIE que 

deverão assegurar. Esse acordo não 

deverá invadir a esfera de competências 

do legislador da União, da autoridade 

orçamental e do BEI, conforme 

estabelecido nos Tratados, e deverá, por 

conseguinte, ser limitado aos elementos 

que sejam principalmente de natureza 

técnica e administrativa e que, embora 
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não sendo essenciais, sejam necessários 

para a execução efetiva do FEIE. Este 

acordo, juntamente com as orientações 

em matéria de investimento, deve ser 

adotado pela Comissão por via de um ato 

delegado. 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. O acordo deve aplicar estas decisões. O acordo FEIE 

deve ser adotado por meio de ato delegado para permitir o controlo adequado pelo 

legislador. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão celebrará um acordo com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI) 

com vista à instituição de um Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(«FEIE»). 

1. O presente regulamento estabelece um 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), uma garantia da UE 

e um fundo de garantia da UE. 

 2. Para o efeito, o presente regulamento 

prevê a negociação pela Comissão de um 

projeto de acordo com o Banco Europeu 

de Investimento (BEI) para a gestão do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos («FEIE»). O presente acordo 

deve conter exclusivamente elementos 

técnicos e administrativos, e deve cumprir 

cabalmente os requisitos estabelecidos no 

presente regulamento. 

 3. A Comissão ficará habilitada a aderir 

ao Acordo FEIE em nome da União, e 

aceitar posteriores alterações ao mesmo, 

por meio de um ato delegado, em 

conformidade com o artigo 17.º, desde que 

o Acordo FEIE cumpra os requisitos do 

presente regulamento. 

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 

investimentos na União e assegurar um 

acesso mais alargado ao financiamento 

4. O objetivo dos FEIE consistirá em 

apoiar os investimentos na União 

orientados para o crescimento competitivo 
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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»). 

e sustentável na perspetiva de ultrapassar 

o défice de investimento entre os seus 

Estados-Membros. Mediante o 

fornecimento de capacidade de absorção 

de riscos ao BEI, o FEIE deve: 

 — apoiar investimentos estratégicos, 

produtivos e de longo prazo; 

 — garantir um maior acesso ao 

financiamento às empresas com um 

máximo de 3000 trabalhadores, com 

especial incidência nas empresas em fase 

de arranque, nas microempresas, nas 

pequenas e médias empresas e nas 

pequenas empresas de média 

capitalização.  

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

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. 

5. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 

Estados-Membros, nas condições nele 

fixadas. 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. 

 6. As garantias previstas no presente 

regulamento só serão autorizadas pelo 

Comité de Investimento para as operações 

e projetos que sejam contratualmente 

acordados e assinados no prazo de três 

anos a contar da data da autorização. Se 

as operações ou projetos não forem 

celebrados no prazo de três anos a contar 

da autorização, a autorização deve 

caducar. 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  Artigo 1.º-A 

 Definições 
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 Para efeitos do presente regulamento, 

aplicam-se as seguintes definições: 

 (a) «bancos de fomento nacionais» ou 

«instituições de fomento nacionais», as 

entidades jurídicas que exerçam 

atividades financeiras a título profissional 

às quais um Estado-Membro confira 

mandato, a nível central, regional ou 

local, para o exercício de atividades 

públicas de fomento ou desenvolvimento 

visando principalmente responder à 

inadequação do mercado ou a situações 

de investimento insuficiente; 

 (b) «plataformas de investimento», as 

entidades de finalidade especial, contas de 

gestão, mecanismos contratuais de 

cofinanciamento ou de partilha de riscos 

ou mecanismos instituídos por quaisquer 

outros meios através dos quais as 

entidades canalizem uma contribuição 

financeira por forma a financiar 

determinado número de projetos de 

investimento na União; 

 (c) «pequenas e médias empresas» ou 

«PME», as micro, pequenas e médias 

empresas na aceção da Recomendação 

2003/361/CE; 

 (d) «pequenas empresas de média 

capitalização», as entidades jurídicas com 

menos de 499 trabalhadores, conforme 

definido na Orientações da Comissão 

constantes da Comunicação C(2014) 

34/21a; 

 (g) «adicionalidade», o apoio do FEIE a 

operações que respondam a falhas do 

mercado, défices de investimento ou 

situações sub-ótimas do investimento, e 

que não teriam sido possíveis realizar na 

mesma medida durante esse período a 

título de instrumentos normais do BEI 

sem o apoio do FEIE, através do FEI e de 

instrumentos da UE ou através de 

instrumentos oferecidos pelos bancos de 

fomento regionais, pelos bancos de 

fomento nacionais e pelos bancos 

comerciais. Logo, a garantia da UE pode 
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ser combinada com os atuais 

instrumentos financeiros da UE, ou 

utilizada para os complementar, acelerar 

ou reforçar. 

 (h) «Acordo FEIE», instrumento jurídico 

através do qual a Comissão e o BEI 

especificam as condições estabelecidas no 

presente regulamento para a gestão do 

FEIE; 

 (i) «Acordo PEAI», instrumento jurídico 

através do qual a Comissão e o BEI 

especificam as condições estabelecidas no 

presente regulamento para a 

implementação da PEAI; 

 _____________ 

 1a Orientações relativas aos auxílios 

estatais que visam promover os 

investimentos de financiamento de risco. 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) disposições que regem a instituição do 

FEIE como um mecanismo de garantia 

distinto, claramente identificável e 

transparente, e gerido pelo BEI com 

contabilidade separada; 

(a) disposições relativas ao 

estabelecimento do FEIE, bem como ao 

montante e às condições da contribuição 

financeira a prestar pelo BEI, incluindo 

as condições do financiamento ou das 

garantias a prestar pelo BEI ao Fundo 

Europeu de Investimento («FEI») através 

do FEIE , que não deve ser inferior a 

5 mil milhões de euros. 

 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)  
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Texto da Comissão Alteração 

(c) condições do financiamento que é 

concedido pelo BEI ao Fundo Europeu de 

Investimento («FEI») através do FEIE; 

(c) disposições respeitantes à garantia da 

UE, que é uma garantia automática, 

incondicional e irrevogável a favor do 

BEI, incluindo: 

 (i) as regras pormenorizadas sobre a 

concessão da garantia da UE, nos termos 

do artigo 7.º, entre as quais as suas 

modalidades de cobertura e a sua 

cobertura definida das carteiras de tipos 

específicos de instrumentos; 

 (ii) o requisito de que a remuneração pela 

assunção de riscos seja repartida pelos 

contribuidores na proporção da respetiva 

quota na assunção de riscos; 

 (iii) os requisitos de que a remuneração 

atribuída à União e os pagamentos ao 

abrigo da garantia da UE são efetuados 

em tempo útil e só ocorrem uma vez por 

ano depois de a remuneração e as perdas 

resultantes das operações terem sido 

compensadas; 

 (iv) os requisitos que regem a utilização 

da garantia da UE nos termos do artigo 

5.º, entre os quais as condições de 

pagamento, tais como prazos específicos, 

juros sobre os montantes devidos e os 

necessários mecanismos de liquidez; 

 (v) as disposições e procedimentos 

respeitantes à recuperação de créditos, 

que é confiada ao BEI, em consonância 

com o artigo 7.º, n.º 4; 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 

disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 

conformidade. 
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Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) disposições respeitantes ao governo do 

FEIE, em conformidade com o artigo 3.º, 

sem prejuízo dos Estatutos do Banco 

Europeu de Investimento; 

(d) modalidades de aprovação pelo Comité 

de Investimento da utilização da garantia 

da UE em projetos individuais de acordo 

com o presente regulamento e, em 

particular, com o artigo 2.º-A; 

 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 

disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 

conformidade. 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) regras pormenorizadas sobre a 

prestação da garantia da UE, em 

conformidade com o artigo 7.º, incluindo a 

sua cobertura limitada das carteiras de 

tipos específicos de instrumentos, o seu 

acionamento (que - com exceção de 

possíveis casos de perdas de capital 

próprio - apenas deverão ocorrer uma vez 

por ano, quando os lucros e perdas 

resultantes das operações tiverem sido 

compensados) e a sua remuneração, bem 

como o requisito de a remuneração pela 

assunção de riscos ser repartida pelos 

contribuidores na proporção da respetiva 

quota de risco; 

(e) procedimentos de apresentação de 

propostas de investimento e aprovação das 

propostas para a utilização da garantia da 

UE, incluindo: 

 (i) o procedimento de transmissão de 

projetos ao Comité de Investimento; 

 (ii) o requisito de que o procedimento de 

apresentação e aprovação de propostas de 
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utilização da garantia da UE não 

prejudica as regras relativas à tomada de 

decisão do BEI estabelecidas nos 

Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento; 

 (iii) as regras que especifiquem em 

pormenor as disposições transitórias 

previstas no artigo 20.º, e em especial o 

modo como as operações assinadas pelo 

BEI durante o período a que se refere o 

artigo 20.º serão incluídas na cobertura 

da garantia da UE. 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 

disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 

conformidade. 

 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) disposições e procedimentos no que diz 

respeito à recuperação de créditos; 

(f) procedimentos de apresentação de 

propostas de investimento e aprovação das 

propostas para a utilização da garantia da 

UE, incluindo: 

 (i) o procedimento de transmissão de 

projetos ao Comité de Investimento; 

 (ii) o requisito de que o procedimento de 

apresentação e aprovação de propostas de 

utilização da garantia da UE não 

prejudica as regras relativas à tomada de 

decisão do BEI estabelecidas nos 

Estatutos do Banco Europeu de 

Investimento; 

 (iii) as regras que especifiquem em 

pormenor as disposições transitórias 

previstas no artigo 20.º, e em especial o 

modo como as operações assinadas pelo 
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BEI durante o período a que se refere o 

artigo 20.º serão incluídas na cobertura 

da garantia da UE. 

Justificação 

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 

os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 

disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 

conformidade. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) requisitos relativos à utilização da 

garantia da UE, nomeadamente no que se 

refere a prazos específicos e indicadores 

essenciais de desempenho;  

(g) requisitos relativos à utilização da 

garantia da UE, tais como a conformidade 

com os objetivos e os critérios 

estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2, bem 

como no que se refere a prazos específicos 

e indicadores essenciais de desempenho, 

incluindo a criação de emprego e a 

participação das PME; 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(j) modalidades da garantia da União. Suprimido 

Justificação 

Foram inseridas acima disposições detalhadas que cobrem este aspeto. 

 

 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 
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Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (j-A) qualquer outra condição de natureza 

administrativa ou organizacional 

necessária para a gestão do FEIE. 

 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção 

clara entre as operações efetuadas com o 

apoio do FEIE e as demais operações do 

BEI. 

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção 

clara entre as operações efetuadas com o 

apoio do FEIE e as demais operações do 

BEI. Contudo, são aplicáveis as 

orientações e os critérios em matéria de 

investimento adotados pelo BEI em 23 de 

julho de 2013. 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI. 

A PEAI terá por objetivo basear-se nos 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

e da Comissão a fim de prestar 

aconselhamento na identificação, 

preparação e desenvolvimento de projetos 

de investimento, e atuar como plataforma 

única de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no interior da 

União. Isto inclui o apoio à utilização da 

assistência técnica para a estruturação 

dos projetos, a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e a utilização de 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento («PEAI») no seio do BEI, 

a qual prestará aconselhamento a projetos 

de investimento, em consonância com os 

objetivos e critérios estabelecidos no 

artigo 5.º, n.º 2, do presente regulamento. 
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parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE. 

 O PEAI basear-se-á nos serviços de 

assessoria do BEI e da Comissão já 

existentes, se possível de forma 

descentralizada, e: 

 (a) Atuará como uma plataforma de 

aconselhamento técnico e prestará apoio 

na identificação, preparação e 

desenvolvimento de projetos de 

investimento, E fornecerá apoio à 

utilização da assistência técnica para a 

estruturação dos projetos, a utilização de 

instrumentos financeiros inovadores e a 

utilização de parcerias público-privadas e 

aconselhamento, se necessário, sobre 

questões relevantes no domínio da 

legislação da UE, tendo em conta as 

diferenças entre os Estados-Membros, 

especialmente os que têm mercados de 

capitais menos desenvolvidos; 

 (b) Prestará um apoio específico às 

plataformas de investimento orientadas 

para setores com elevado valor 

acrescentado económico e social ou que 

agregam projetos de menor dimensão 

dirigidos por regiões, municípios e PME 

em projetos de maior escala suscetíveis de 

serem negociados com os bancos; 

concederá especial atenção à informação 

e apoiará os empresários inovadores. 

 (c) Criará um mecanismo específico de 

assistência técnica para a criação de 

plataformas de investimento para projetos 

de eficiência energética agregados a nível 

descentralizado. 

 (d) Prestará apoio técnico e financeiro 

sobre a utilização do FEIE a instituições 

descentralizadas que executem programas 

de assistência técnica similares a nível 

local; mobilizará conhecimentos locais 

com vista a facilitar o apoio prestado pelo 

FEIE em toda a União; 
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 (e) Atuará como ponto único de contacto 

para autoridades e promotores de projetos 

ou reorientá-los-á para as instituições 

referidas no ponto 4;  

 (f) Assegurará um intercâmbio estrutural 

de informações e de boas práticas entre 

todas as partes envolvidas no FEIE, 

nomeadamente no domínio do 

desenvolvimento de projetos; 

 

 (g) providenciará plataformas de 

assistência técnica descentralizada para 

apoiar o desenvolvimento de PME, 

incluindo novas empresas e empresas 

derivadas, e a sua colaboração com 

universidades e organizações de 

investigação. 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

fomento e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. 

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 

os conhecimentos especializados do BEI, 

da Comissão, dos bancos nacionais de 

fomento e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. O PEAI deve, em particular, 

tirar proveito das boas práticas dos atuais 

programas de assistência técnica.  

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As contribuições nacionais para o FEIE 

devem seguir as mesmas regras que 

outras despesas públicas e investir deve 

ser uma prioridade da política orçamental 

não devendo comprometer as regras do 
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pacto de estabilidade. 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção, 

incumbido de definir a orientação 

estratégica, a afetação estratégica de ativos 

e as políticas e procedimentos 

operacionais, incluindo a política de 

investimento dos projetos suscetíveis de 

serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 

risco do FEIE, em conformidade com os 

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 

Conselho de Direção elegerá, de entre os 

seus membros, um Presidente. 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 

governado por um Conselho de Direção. O 

Conselho de Direção ficará incumbido de 

definir a orientação estratégica, a afetação 

estratégica de ativos e as políticas e 

procedimentos operacionais, incluindo a 

política de investimento dos projetos 

suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE e 

o perfil de risco do FEIE, em conformidade 

com o presente regulamento e de 

estabelecer orientações de investimento 

complementares, mas não contraditórias, 

das  orientações previstas para o efeito 

pelo artigo 5.º, n.º 2, para a utilização da 

garantia da UE a aplicar pelo Comité de 

Investimento. A Comissão deverá ser 

habilitada a aprovar atos delegados, em 

conformidade com o artigo 17.º, no que se 

refere às orientações de investimento. 

2. Enquanto os únicos contribuidores do 

FEIE forem a União e o BEI, o número de 

membros e votos no seio do Conselho de 

Direção será atribuído em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. 

2. Enquanto os únicos contribuidores do 

FEIE forem a União e o BEI, o número de 

membros e votos no seio do Conselho de 

Direção será atribuído em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. 

O Conselho de Direção deliberará por 

consenso. 

O Conselho de Direção deliberará por 

consenso. 

3. Quando outras partes aderirem ao 

Acordo FEIE, em conformidade com o 

artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 

votos no seio do Conselho de Direção será 

atribuído aos contribuidores em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. O 

número de membros e votos da Comissão e 

do BEI, de acordo com o n.º 2, será 

3. Quando outras partes aderirem ao 

Acordo FEIE, em conformidade com o 

artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 

votos no seio do Conselho de Direção será 

atribuído aos contribuidores em função da 

dimensão das respetivas contribuições sob 

a forma de numerário ou garantias. O 

número de membros e votos da Comissão e 

do BEI, de acordo com o n.º 2, será 
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recalculado em conformidade. recalculado em conformidade. 

O Conselho de Direção procurará tomar 

decisões por consenso. Se não estiver em 

condições de tomar uma decisão por 

consenso dentro do prazo estabelecido pelo 

Presidente, deliberará por maioria simples. 

O Conselho de Direção procurará tomar 

decisões por consenso. Se não estiver em 

condições de tomar uma decisão por 

consenso dentro do prazo estabelecido pelo 

Presidente, deliberará por maioria simples. 

O Conselho de Direção não tomará 

qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 

votarem contra. 

O Conselho de Direção não tomará 

qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 

votarem contra. 

4. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Diretor Executivo, que será incumbido 

da gestão corrente do FEIE e de preparar e 

presidir as reuniões do Comité de 

Investimento a que se refere o n.º 5. O 

Diretor Executivo será assistido por um 

Diretor Executivo Adjunto. 

4. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Diretor Executivo, que será incumbido 

da gestão corrente do FEIE e de preparar e 

presidir as reuniões do Comité de 

Investimento a que se refere o n.º 5. O 

Diretor Executivo será assistido por um 

Diretor Executivo Adjunto. 

O diretor executivo apresentará 

trimestralmente ao Conselho de Direção 

um relatório sobre as atividades do FEIE. 

O diretor executivo apresentará 

trimestralmente ao Conselho de Direção 

um relatório sobre as atividades do FEIE. 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI, por um mandato de 

três anos renovável. 

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 

Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 

Direção sob proposta conjunta da 

Comissão e do BEI, por um mandato de 

três anos renovável. 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações em sintonia com as políticas de 

investimento do FEIE e pela aprovação 

do apoio da garantia da UE para essas 

operações, em conformidade com o 
artigo 5.º, independentemente da sua 

localização geográfica. 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 

um Comité de Investimento, que será 

responsável pela análise das potenciais 

operações que estão plenamente em 

consonância com os objetivos e critérios 

estabelecidos no artigo 5.º do presente 

regulamento, independentemente da sua 

localização geográfica. 

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, no mínimo, seis peritos independentes 

e pelo Diretor Executivo. Ao nomear os 

peritos para o Comité de Investimento, 

Conselho de Direção deve garantir que a 

composição do Comité de Investimento é 

diversificada e que estes peritos possuem 
um elevado nível de experiência de 

mercado relevante no domínio da 

estruturação e financiamento de projetos 

nos domínios dos projetos de investimento 
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enumerados no artigo 5.º, n.º 2. 

 O Comité de Investimento é nomeado pelo 

Conselho de Direção por um mandato de 

três anos renovável. Os peritos devem ser 

nomeados através de um processo de 

seleção aberto e transparente. 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples. 

O Comité de Investimento deliberará por 

maioria simples. 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

A União prestará uma garantia ao BEI para 

operações de financiamento ou 

investimento efetuadas no interior da 

União e abrangidas pelo presente 

regulamento («garantia da UE»). A 

garantia da UE será concedida como uma 

garantia automática no que respeita aos 

instrumentos referidos no artigo 6.º. 

A União prestará uma garantia irrevogável 

e incondicional para operações de 

financiamento ou investimento efetuadas 

no interior da União e abrangidas pelo 

presente regulamento («garantia da UE»). 

A garantia da UE será concedida como 

uma garantia automática no que respeita 

aos instrumentos referidos no artigo 6.º. 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A garantia da UE será concedida para as 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou de financiamento do FEI com 

vista à realização de operações de 

financiamento e investimento do BEI, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

operações em causa deverão ser coerentes 

com as políticas da União e apoiar um dos 

seguintes objetivos gerais: 

A garantia da UE é concedida para 

operações de financiamento e investimento 

do BEI aprovadas pelo Comité de 

Investimento a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 5, ou para o financiamento do FEI, nos 

termos do artigo 7.º, n.º 2, com vista à 

realização de operações de financiamento e 

investimento do BEI aprovadas pelo 

Comité de Investimento. As operações em 

causa deverão ser coerentes com as 

políticas da União e apoiar um ou vários 

dos seguintes objetivos gerais: 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 

nomeadamente no domínio dos 

(a) desenvolvimento de infraestruturas de 

transporte, especialmente em centros 
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transportes, especialmente em centros 

industriais; energia, em especial as 

interconexões energéticas; e 

infraestruturas digitais; 

industriais; 

(b) investimento em educação e formação, 

saúde, investigação e desenvolvimento, 

tecnologia da informação e comunicação 

e inovação; 

(b) desenvolvimento e modernização das 

infraestruturas energéticas, em 

conformidade com as prioridades da 

União no domínio da energia, bem como 

os objetivos globais para 2020, 2030 e 

2050 em matéria de clima e energia, em 

especial, as interligações, as redes 

inteligentes a nível da distribuição, o 

armazenamento de energia e a 

sincronização dos mercados; 

(c) expansão da energia renovável e 

eficiência energética e dos recursos; 

(c) expansão da energia renovável, 

eficiência na utilização dos recursos, 

eficiência energética e poupança de 

energia, com particular destaque para a 

redução da procura de energia pela 

gestão da procura e a renovação de 

edifícios; 

(d) projetos de infraestruturas no domínio 

do ambiente, dos recursos naturais, do 

desenvolvimento urbano e no domínio 

social; 

(d) desenvolvimento de tecnologias da 

informação e da comunicação, de 
infraestruturas digitais e de 

telecomunicações e de redes de banda 

larga em toda a União;  

(e) prestação de apoio financeiro às 

empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 

incluindo o financiamento de risco para 

fundo de maneio. 

(e) investimento na inovação, investigação 

e desenvolvimento, incluindo 

infraestruturas de investigação, projetos-

piloto e projetos de demonstração, 

colaboração entre as universidades e a 

indústria, e transferência de 

conhecimentos e tecnologias; 

 (f) investimento na educação, na 

formação e em competências 

empresariais; 

 (g) investimento em soluções inovadoras 

no domínio da saúde, como a saúde em 

linha e medicamentos novos e eficazes, e 

no setor social; 

 (h) investimento nas indústrias culturais e 

criativas; 

 (i) investimento em projetos e 

infraestruturas no domínio da proteção do 
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ambiente e da gestão; reforço dos serviços 

ecossistémicos e o desenvolvimento 

urbano sustentável; 

 (j) apoio financeiro, incluindo a 

concessão de financiamento de risco para 

fundo de maneio, para as PME, para a 

criação de novas empresas, empresas 

derivadas e pequenas empresas de média 

capitalização através do FEI, bem como 

às empresas de média capitalização, a fim 

de garantir a liderança tecnológica em 

setores inovadores e sustentáveis; 

 (k) financiamento de projetos que estejam 

em consonância com os objetivos do 

programa Horizonte 2020 e do 

Mecanismo Interligar a Europa; 

 O FEIE deve apoiar apenas os projetos e 

ações que: 

 (a) sejam coerentes com as políticas da 

União e capazes de gerar um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo,  que 

cumpram os objetivos fixados no artigo 

9.º e estejam em conformidade com o 

artigo 10.º e o anexo I do Regulamento 

(UE) n.º 1303/2013; 

 (b) sejam económica e tecnicamente 

viáveis; 

 (c) garantam o princípio da 

adicionalidade; 

 (d) maximizem a mobilização de capitais 

do setor privado; 

 (e) disponham de uma rede de benefícios 

sociais, incluindo a criação de postos de 

trabalho sustentáveis, tendo em conta os 

custos e benefícios do projeto durante 

todo o seu tempo de vida útil previsto; 

A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar, através do BEI, 

plataformas específicas de investimento e 

bancos nacionais de fomento que investem 

em operações que satisfazem os requisitos 

do presente regulamento. Nesse caso, o 

Conselho de Direção deverá definir 

políticas relativamente às plataformas de 

A garantia da UE será igualmente 

concedida, através do BEI, para operações 

de financiamento e de investimento 

realizadas por plataformas específicas de 

investimento e bancos nacionais de 

fomento aprovados pelo Comité de 

Investimento referido no artigo 3.º, n.º 5. 

As operações em causa devem ser 
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investimento elegíveis. compatíveis com as políticas da União e 

conformes com os critérios de 

elegibilidade estabelecidos no artigo 5.º, 

n.º 2. O Conselho de Direção deverá 

definir políticas relativamente às 

plataformas de investimento elegíveis. 

 

 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O FEIE oferecerá acesso 

privilegiado a garantias a pequenos 

projetos e pequenos intervenientes, 

seguindo uma estratégia de diminuição 

dos riscos. Essas garantias devem ser 

concedidas, nomeadamente, para o 

estabelecimento de: 

 

 (a) um fundo específico para a eficiência 

energética, abrangendo um montante de 

garantias de, no mínimo, cinco mil 

milhões de euros, nomeadamente para 

apoiar projetos promovidos por 

municípios e governos locais;  

 (b) um fundo específico para PME, 

abrangendo um montante de, no mínimo, 

cinco mil milhões de euros e 

implementado pelo FEI, conforme 

definido no artigo 7.º. 

 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Os investimentos devem estar 
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conformes com as orientações de 

investimento e os critérios adotados pelo 

BEI em 23 de julho de 2013. 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. 

4. Os Estados-Membros poderão utilizar 

qualquer tipo de financiamento da União, 

incluindo os Fundos Europeus Estruturais 

e de Investimento, para contribuir para o 

financiamento de projetos elegíveis nos 

quais o BEI investe com o apoio da 

garantia da UE, desde que se encontrem 

preenchidos todos critérios de elegibilidade 

aplicáveis. 

Justificação 

Deve ficar claro que se pode utilizar qualquer tipo de financiamento da União para 

cofinanciar as operações e os projetos cobertos pela garantia da UE e não, unicamente, o 

financiamento disponibilizado pelos fundos estruturais e de investimento europeus. 

 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Comissão, o BEI e os Estados-

Membros assegurarão que todos os 

investimentos com o apoio do FEIE 

tenham em conta o seu impacto por setor 

a nível local e regional e no que toca à 

coesão económica, social e territorial, 

aumentando a procura sem afetar a 

oferta, e promoverão sinergias e uma 

coordenação eficaz entre o FEIE e os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, com vista a assegurar o 
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respetivo contributo para o cumprimento 

do objetivo de coesão económica, social e 

territorial da União, bem como a diminuir 

o desemprego. 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) empréstimos do BEI, garantias, 

contragarantias, instrumentos do mercado 

de capitais, quaisquer outras formas de 

financiamento ou instrumento de mel horia 

do risco de crédito, participações de capital 

ou equiparadas a capital. Estes 

instrumentos deverão ser concedidos, 

adquiridos ou emitidos em benefício de 

operações efetuadas na União, incluindo 

operações transfronteiras entre um Estado-

Membro e um país terceiro, em 

conformidade com o presente regulamento, 

e quando o financiamento do BEI tenha 

sido concedido em conformidade com um 

acordo assinado que não tenha expirado 

nem sido anulado; 

(a) empréstimos do BEI, garantias, 

contragarantias, instrumentos do mercado 

de capitais, quaisquer outras formas de 

financiamento ou instrumento de melhoria 

do risco de crédito, participações de capital 

ou equiparadas a capital, nomeadamente 

através de bancos ou instituições 

nacionais de fomento ou plataformas de 

investimento. Estes instrumentos deverão 

ser concedidos, adquiridos ou emitidos em 

benefício de operações efetuadas na União, 

incluindo operações transfronteiras entre 

um Estado-Membro e um país terceiro, em 

conformidade com o presente regulamento, 

e quando o financiamento do BEI tenha 

sido concedido em conformidade com um 

acordo assinado que não tenha expirado 

nem sido anulado; 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 - n.º 2 - alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) financiamento do BEI ao FEI com vista 

a permitir-lhe efetuar operações de 

empréstimo, garantia, contragarantia, 

quaisquer outras formas de instrumentos de 

melhoria do risco de crédito, instrumentos 

do mercado de capitais e participações de 

capital ou equiparadas a capital. Estes 

instrumentos deverão ser concedidos, 

(b) Financiamento do BEI ao FEI com 

vista a permitir-lhe efetuar operações de 

empréstimo, garantias, contragarantias, 

quaisquer outras formas de instrumentos de 

melhoria do risco de crédito, instrumentos 

do mercado de capitais e participações em 

capital ou quase-capital, nomeadamente 

através de bancos ou instituições 
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adquiridos ou emitidos em benefício de 

operações efetuadas na União, em 

conformidade com o presente regulamento, 

e quando o financiamento do FEI tenha 

sido concedido em conformidade com um 

acordo assinado que não tenha expirado 

nem sido anulado. 

nacionais de fomento ou plataformas de 

investimento. Estes instrumentos deverão 

ser concedidos, adquiridos ou emitidos em 

benefício de operações efetuadas na União, 

em conformidade com o presente 

regulamento, e quando o financiamento do 

FEI tenha sido concedido em conformidade 

com um acordo assinado que não tenha 

expirado nem sido anulado. 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A garantia da UE ao BEI terá um 

montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 

quais um montante máximo de 

2 500 000 000 EUR poderá ser afetado ao 

financiamento do FEI pelo BEI em 

conformidade com o n.º 2. Sem prejuízo do 

disposto no artigo 8.º, n.º 9, as 

transferências agregadas da União ao 

abrigo da garantia concedida ao BEI não 

deverão exceder o montante da garantia. 

1. A garantia da UE ao BEI terá um 

montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 

quais um montante de 5.000.000.000 EUR 

será afetado ao financiamento do FEI pelo 

BEI em conformidade com o n.º 2, para os 

fins enunciados no artigo 1.º. Sem 

prejuízo do disposto no artigo 8.º, n.º 9, as 

transferências agregadas da União ao 

abrigo da garantia concedida ao BEI não 

deverão exceder o montante da garantia. 

Um montante de, no mínimo, 

5 000 000 000 EUR será afetado ao 

financiamento do fundo específico para a 

eficiência energética pelo BEI, em 

conformidade com o artigo 5.º. n.º 2. 

 1-A. A garantia da UE será igualmente 

concedida para apoiar gestores de fundos 

de investimento alternativos (GFIA), que 

gerem fundos de investimento alternativos 

(FIA) autorizados nos termos da Diretiva 

2011/61/UE, gestores de organismos de 

investimento coletivo autorizados ao 

abrigo do Regulamento (UE) n.º 345/2013 

e gestores de organismos de investimento 

coletivo em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 346/2013, e 

gestores de organismos de investimento 

coletivo, em conformidade com o 

Regulamento 2013/346/CE, com base 
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num acordo com o BEI ou o FEI, em 

conformidade com o n.º 2 e na condição 

de essas atividades serem conformes com 

os objetivos e os critérios de elegibilidade 

estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2. 

2. A cobertura da garantia relativamente a 

um determinado tipo de carteira de 

instrumentos, a que se refere o artigo 6.º, 

será determinada pelo risco dessa carteira. 

A garantia da UE será elegível para 

fornecer quer garantias de primeiras perdas 

a nível da carteira quer uma garantia plena. 

A garantia da UE poderá ser concedida de 

modo pari passu com outros 

contribuidores. 

2. A cobertura da garantia relativamente a 

um determinado tipo de carteira de 

instrumentos, a que se refere o artigo 6.º, 

será determinada pelo risco dessa carteira. 

A garantia da UE será elegível para 

fornecer quer garantias de primeiras perdas 

a nível da carteira quer uma garantia plena. 

A garantia da UE poderá ser concedida de 

modo pari passu com outros 

contribuidores. 

Sempre que o BEI prestar financiamento 

ao FEI com vista à realização de operações 

de financiamento e investimento do BEI, a 

garantia da UE oferecerá uma garantia 

plena para o financiamento efetuado pelo 

BEI, na condição de o BEI prestar um 

montante equivalente de financiamento 

sem garantia da UE. O montante coberto 

pela garantia da UE não deverá exceder 2 

500 000 000 EUR. 

Sempre que o BEI prestar financiamento 

ao FEI com vista à realização de operações 

de financiamento e investimento do BEI, a 

garantia da UE oferecerá uma garantia 

plena para o financiamento efetuado pelo 

BEI, na condição de o BEI prestar um 

montante equivalente de financiamento 

sem garantia da UE. O montante coberto 

pela garantia da UE deverá ser no mínimo 

de 5.000.000.000 EUR. Este 

financiamento será utilizado para apoiar 

as PME, a criação de novas empresas, as 

empresas derivadas e as pequenas 

empresas de média capitalização. 

3. Sempre que o BEI acionar a garantia da 

UE nos termos do Acordo FEIE, a União 

efetuará o pagamento automaticamente, em 

conformidade com os termos do referido 

acordo.  

3. Sempre que o BEI acionar a garantia da 

UE nos termos do Acordo FEIE, a União 

efetuará o pagamento automaticamente, em 

conformidade com os termos do referido 

acordo.  

4. Sempre que a União efetuar um 

pagamento ao abrigo da garantia da UE, o 

BEI deverá proceder à recuperação dos 

créditos relativos aos montantes pagos e 

reembolsar a União a partir dos montantes 

recuperados. 

4. Sempre que a União efetuar um 

pagamento ao abrigo da garantia da UE, o 

BEI deverá proceder à recuperação dos 

créditos relativos aos montantes pagos e 

reembolsar a União a partir dos montantes 

recuperados. 

 



 

AD\1059309PT.doc 57/71 PE549.399v03-00 

 PT 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Será constituído um fundo de garantia 

da UE («fundo de garantia») a partir do 

qual o BEI pode ser pago em caso de 

acionamento da garantia da UE. 

1. Será instituído um fundo de garantia da 

UE («fundo de garantia»), que constituirá 

uma reserva de liquidez, a partir do qual o 

BEI deve ser pago em caso de acionamento 

da garantia da UE. 

2. O fundo de garantia será aprovisionado 

por meio de: 

2. O fundo de garantia será aprovisionado 

por meio de: 

(a) transferências a partir do orçamento 

geral da União, 

(a) contribuições a partir do orçamento 

geral da União; 

(b) rendimentos provenientes do 

investimento dos recursos do fundo de 

garantia, 

(b) rendimentos provenientes do 

investimento dos recursos do fundo de 

garantia; 

(c) montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento, de acordo 

com o procedimento de recuperação 

previsto no Acordo FEIE, tal como 

previsto no artigo 2.º, n.º 1, alínea f), 

(c) montantes recuperados junto de 

devedores em incumprimento, de acordo 

com o procedimento de recuperação 

previsto no Acordo FEIE, tal como 

referido no artigo 2.º, n.º 1, alínea f); 

(d) quaisquer outros pagamentos recebidos 

pela União em conformidade com o 

Acordo FEIE. 

(d) receitas e quaisquer outros pagamentos 

recebidos pela União em conformidade 

com o Acordo FEIE. 

3. As dotações para o fundo de garantia 

previstas no n.º 2, alíneas c) e d), 

constituem receitas afetadas internas, nos 

termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE) n.º 966/2012. 

3. As dotações para o fundo de garantia 

previstas no n.º 2, alíneas c) e d), 

constituem receitas afetadas internas, nos 

termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE) n.º 966/2012. 

4. Os recursos do fundo de garantia que lhe 

são facultados ao abrigo do n.º 2 serão 

geridos diretamente pela Comissão e 

investidos de acordo com o princípio de 

uma boa gestão financeira, respeitando 

normas prudenciais adequadas. 

4. Os recursos do fundo de garantia que lhe 

são facultados ao abrigo do n.º 2 serão 

geridos diretamente pela Comissão e 

investidos de acordo com o princípio de 

uma boa gestão financeira, respeitando 

normas prudenciais adequadas. 

5. As dotações para o fundo de garantia a 

que se refere o n.º 2 serão utilizadas para se 

atingir um nível adequado, que tenha em 

conta o total das obrigações de garantia da 

UE («montante-objetivo»). O montante-

objetivo será fixado em 50 % do total das 

5. As dotações para o fundo de garantia a 

que se refere o n.º 2 serão utilizadas para se 

atingir um nível adequado, que tenha em 

conta o total das obrigações de garantia da 

UE («montante-objetivo»). O montante-

objetivo será fixado em 50 % do total das 
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obrigações de garantia da União. obrigações de garantia da União. 

O montante-objetivo será de início atingido 

através da transferência gradual de recursos 

referida no n.º 2, alínea a). Se ocorrerem 

acionamentos da garantia durante a fase 

inicial de constituição do fundo de 

garantia, as dotações para o fundo de 

garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) e 

d) contribuirão igualmente para se atingir 

o montante-objetivo, até um montante 

equivalente aos dos acionamentos da 

garantia. 

O montante-objetivo será de início atingido 

o mais tardar até 2022 através da 

transferência gradual de recursos referida 

no n.º 2, alínea a), bem como dotações para 

o fundo de garantia previstas no n.º 2, 

alíneas b), c) e d). 

 5-A. As dotações necessárias para 

cumprir o montante-objetivo inicial serão 

gradualmente autorizadas pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho, no 

âmbito do processo orçamental anual, 

tendo em devida consideração todos os 

meios disponíveis no âmbito do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 

1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 

de 2013, que estabelece o quadro 

financeiro plurianual (QFP) para o 

período 2014-2020, recorrendo, em 

particular, à margem global relativa às 

autorizações e ao Instrumento de 

Flexibilidade. 

 O financiamento do fundo de garantia, 

tanto no que diz respeito a dotações de 

autorização como a dotações de 

pagamento, deverá ser revisto pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho no 

contexto do reexame/revisão, após as 

eleições, do Quadro Financeiro 

Plurianual de 20014-2020 a iniciar, o 

mais tardar, até ao final de 2016, como 

previsto no artigo 2.º do Regulamento 

(UE, Euratom) n.º 1311/2013 do 

Conselho. 

 Caso sejam decididas, no âmbito do 

processo orçamental anual, reafetações a 

partir de programas da UE como fonte de 

financiamento para a garantia da UE nos 

anos que precederam o reexame/revisão 

do QFP, o Parlamento Europeu e o 

Conselho devem repor os orçamentos 
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iniciais. 

6. Até 31 de dezembro de 2018, e, 

subsequentemente, todos os anos, a 

Comissão reexaminará a adequação do 

nível do fundo de garantia tendo em conta 

eventuais reduções de recursos em 

resultado do acionamento da garantia e a 

análise do BEI apresentada em 

conformidade com o artigo 10.º, n.º 3. 

6. Até 31 de dezembro de 2018, e, 

subsequentemente, todos os anos, a 

Comissão reexaminará a adequação do 

nível do fundo de garantia tendo em conta 

eventuais reduções de recursos em 

resultado do acionamento da garantia e a 

análise do BEI apresentada em 

conformidade com o artigo 10.º, n.º 3. 

A Comissão ficará habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 17.º, com vista a ajustar o montante-

objetivo previsto no n.º 5, com uma 

variação máxima de 10 %, para melhor ter 

em conta o risco potencial de acionamento 

da garantia da UE. 

A Comissão ficará habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 17.º, com vista a ajustar para baixo 

o nível-objetivo previsto no n.º 5, com uma 

variação máxima de 10 %, para melhor ter 

em conta o risco potencial de acionamento 

da garantia da UE. 

7. Na sequência de um ajustamento, no ano 

n, do montante-objetivo, ou de uma 

avaliação da adequação do nível do fundo 

de garantia em conformidade com o 

reexame previsto no n.º 6: 

7. Na sequência de um ajustamento, no ano 

n, do nível-objetivo, ou de uma avaliação 

da adequação dos recursos disponíveis no 

fundo de garantia em conformidade com o 

reexame previsto no n.º 6: 

(e) o eventual excedente será transferido 

numa transação para uma rubrica 

especial do mapa de receitas do 

orçamento geral da União Europeia do 

exercício n +1, 

(a) o eventual excedente no fundo de 

garantia constituirá receitas afetadas 

internas, nos termos do artigo 21.º, n.º 4, 

do Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012, para as rubricas que possam 

ter sido usadas como fonte de reafetação 

para o fundo de garantia do FEIE, 

(f) a eventual reconstituição do fundo de 

garantia será transferida em frações anuais 

durante um período máximo de três anos, 

com início no ano n +1. 

(b) a eventual reconstituição do fundo de 

garantia será transferida em frações anuais 

durante um período máximo de três anos, 

com início no ano n +1. 

8. A partir de 1 de janeiro de 2019, se, em 

resultado de acionamentos da garantia, o 

nível do fundo de garantia descer para 

menos de 50 % do montante-objetivo, a 

Comissão apresentará um relatório sobre as 

medidas excecionais que poderão ser 

necessárias para a sua reconstituição. 

8. Se, em resultado de acionamentos da 

garantia, os recursos do fundo de garantia 

descerem para menos de 50 % das 

responsabilidades assumidas num 

determinado momento, a Comissão 

apresentará um relatório sobre as medidas 

excecionais que poderão ser necessárias 

para a sua reconstituição. 

9. Na sequência de um acionamento da 

garantia da UE, as dotações para o fundo 

de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 

e d) que ultrapassem o montante-objetivo 

serão utilizadas para restabelecer o 

9. Na sequência de um acionamento da 

garantia da UE, as dotações para o fundo 

de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 

e d) serão utilizadas para restabelecer o 

montante-objetivo da garantia da UE. 
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montante inicial da garantia da UE. Eventuais remunerações remanescentes 

constituirão receitas afetadas internas, 

nos termos do artigo 21.º, n.º 4, do 

Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012, para as rubricas que possam 

ter sido usadas como fonte de reafetação 

para o fundo de garantia do FEIE. 

 9-A. Caso, após ter sido plenamente 

cumprido o disposto nos n.ºs 7, alínea a), 

e 9, o excedente adicional persista, a 

Comissão deve apresentar uma proposta 

sobre um aumento do nível global de 

garantia da UE, conducente a um reforço 

do plano de investimento. 

 

 

Alteração  71 

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 a participação das 

autoridades regionais e locais e dos 

parceiros económicos e sociais, 

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, devendo, porém, 

declarar a conformidade dos projetos 

propostos com os objetivos e os critérios 

de elegibilidade definidos no artigo 5.º. 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular e 

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 

atualizarão e divulgarão, de forma regular, 
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estruturada, informações sobre os 

investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE. 

estruturada e transparente, informações 

sobre os investimentos atuais e futuros que 

contribuem de modo significativo para a 

consecução dos objetivos políticos da UE, 

especialmente os objetivos no domínio da 

energia e do ambiente para 2020, 2030 e 

2050, destinados a acelerar a transição 

para uma economia hipocarbónica, 

circular e partilhada. 

 

 

Alteração  73 

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  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

semestralmente à Comissão um relatório 

sobre as suas operações de financiamento e 

investimento ao abrigo do presente 

regulamento. Esse relatório incluirá uma 

avaliação da conformidade com os 

requisitos em matéria de utilização da 

garantia da UE, bem como os indicadores 

essenciais de desempenho estabelecidos 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 

Incluirá igualmente dados estatísticos, 

financeiros e contabilísticos sobre cada 

operação de financiamento e investimento 



 

PE549.399v03-00 62/71 AD\1059309PT.doc 

PT 

do BEI e em base agregada. do BEI e em base agregada. O relatório 

deve ser estabelecido de forma 

transparente e independente e ser tornado 

público. 

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre as suas 

operações de financiamento e 

investimento. O referido relatório será 

divulgado ao público e conterá:  

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, apresentará 

anualmente ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre as suas 

operações de financiamento e investimento 

no âmbito do presente regulamento. O 

referido relatório será divulgado ao público 

e conterá: 

(a) uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país e 

região e da sua conformidade com o 

presente regulamento, juntamente com uma 

avaliação da repartição das operações de 

financiamento e investimento do BEI entre 

os objetivos enumerados no artigo 5.º, 

n.º 2; 

(a) uma avaliação das operações de 

financiamento e investimento do BEI 

discriminada por operação, setor, país e 

região, nível de adicionalidade e da sua 

conformidade com o presente regulamento, 

juntamente com uma avaliação da 

repartição das operações de financiamento 

e investimento do BEI entre os objetivos 

enumerados no artigo 5.º, n.º 2, com uma 

menção específica das garantias 

concedidas para projetos de eficiência 

energética; 

(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 económico e 

social 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 e 

ao nível dos projetos nos casos em que 

seja permitida a divulgação de dados; esta 

avaliação deve especificar de que modo e 

em que medida os objetivos e critérios 

estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2, foram 

alcançados, tais como o impacto na 

criação de emprego orientado para o 

futuro, sustentável e local, com especial 

atenção para as PME, a transição 

sustentável da economia da UE, o futuro 

desenvolvimento das tecnologias digitais, 

a preservação e o aumento da viabilidade 

dos serviços ecossistémicos, a redução da 

dependência da UE de importações de 

energia e de recursos naturais, o aumento 

da competitividade e o potencial de 

inovação da economia da União e a 
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liderança da UE nas novas tecnologias e 

mercados; 

(c) uma avaliação dos benefícios 

financeiros transferidos para os 

beneficiários das operações de 

financiamento e investimento do BEI, de 

forma agregada; 

(c) uma avaliação dos benefícios 

financeiros transferidos para os 

beneficiários das operações de 

financiamento e investimento do BEI, de 

forma agregada; 

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI;  

(d) uma avaliação da qualidade das 

operações de financiamento e investimento 

do BEI; 

(e) informações pormenorizadas sobre os 

acionamentos da garantia da UE;  

(e) informações pormenorizadas sobre os 

acionamentos da garantia da UE; 

(f) as demonstrações financeiras do FEIE;  (f) as demonstrações financeiras do FEIE; 

3. Para efeitos de contabilização e de 

prestação de informações, por parte da 

Comissão, relativamente aos riscos 

cobertos pela garantia da UE, bem como da 

gestão do fundo de garantia, o BEI, em 

cooperação com o FEI, conforme 

adequado, facultará anualmente à 

Comissão:  

3. Para efeitos de contabilização e de 

prestação de informações, por parte da 

Comissão, relativamente aos riscos 

cobertos pela garantia da UE, bem como da 

gestão do fundo de garantia, o BEI, em 

cooperação com o FEI, conforme 

adequado, facultará semestralmente à 

Comissão, ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho: 

(a) informações sobre a análise e 

classificação de risco do BEI e do FEI no 

que diz respeito às operações de 

financiamento e investimento do BEI; 

(a) informações sobre a análise e 

classificação de risco do BEI e do FEI no 

que diz respeito às operações de 

financiamento e investimento do BEI no 

âmbito do presente regulamento; 

(b) informação sobre as obrigações 

financeiras em curso da UE no que diz 

respeito às garantias prestadas em relação 

às operações de financiamento e 

investimento do BEI, discriminadas por 

operações individuais; 

(b) informação sobre as obrigações 

financeiras em curso da UE no que diz 

respeito às garantias prestadas em relação 

às operações de financiamento e 

investimento do BEI no âmbito do 

presente regulamento, discriminadas por 

operações individuais; 

(c) o montante total de lucros ou perdas 

decorrentes das operações de 

financiamento e investimento do BEI no 

quadro das carteiras previstas pelo Acordo 

FEIE em conformidade com o artigo 2.º, 

n.º 1, alínea e).  

(c) o montante total de lucros ou perdas 

decorrentes das operações de 

financiamento e investimento do BEI no 

quadro das carteiras previstas pelo Acordo 

FEIE em conformidade com o artigo 2.º, 

n.º 1, alínea e). 

4. O BEI facultará à Comissão, a seu 

pedido, todas as informações adicionais de 

que a Comissão necessite para cumprir as 

suas obrigações no âmbito do presente 

4. O BEI facultará à Comissão, a seu 

pedido, todas as informações adicionais de 

que a Comissão necessite para cumprir as 

suas obrigações no âmbito do presente 
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regulamento. regulamento. 

5. Incumbirão ao BEI, e ao FEI quando 

adequado, as despesas incorridas com vista 

à prestação das informações referidas nos 

n.ºs 1 a 4. 

5. Incumbirão ao BEI, e ao FEI quando 

adequado, as despesas incorridas com vista 

à prestação das informações referidas nos 

n.ºs 1 a 4. 

6. A Comissão enviará ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 

Contas, o mais tardar em 30 de junho de 

cada ano, um relatório anual sobre a 

situação do fundo de garantia e sobre a sua 

gestão durante o ano de calendário 

precedente. 

6. A Comissão enviará ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 

Contas, o mais tardar em 30 de junho de 

cada ano, um relatório anual sobre a 

situação do fundo de garantia e sobre a sua 

gestão durante o ano de calendário 

precedente. 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Diretor Executivo participará numa 

audição do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE. 

1. Numa base trimestral ou mediante 

pedido específico do Parlamento Europeu, 

o Diretor Executivo participará numa 

audição do Parlamento Europeu sobre o 

desempenho do FEIE e nas decisões 

tomadas pelo Comité de Investimento. 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 12.º Artigo 12.º 

Avaliação e Reexame Avaliação 

1. O mais tardar [SP: inserir a data 18 

meses após a entrada em vigor do presente 

regulamento], o BEI procederá a uma 

avaliação do funcionamento do FEIE. O 

BEI apresentará a sua avaliação ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão; 

1. O mais tardar [SP: inserir a data 12 

meses após a entrada em vigor do presente 

regulamento], o BEI transmitirá uma 

avaliação do funcionamento do FEIE ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão. 

O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses 

após a entrada em vigor do presente 

O mais tardar [SP: inserir a data 12 meses 

após a entrada em vigor do presente 
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regulamento], a Comissão procederá a uma 

avaliação da utilização da garantia da UE e 

do funcionamento do fundo de garantia, 

incluindo a utilização das dotações 

previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 

transmitirá a sua avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

regulamento], a Comissão procederá a uma 

avaliação da utilização da garantia da UE e 

do funcionamento do fundo de garantia, 

incluindo a utilização das dotações 

previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 

transmitirá anualmente a sua avaliação ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

2. Até 30 de junho de 2018, e, 

subsequentemente, de três em três anos: 

2. Anualmente, e 6 meses após a data de 

expiração do acordo de FEIE: 

(a) o BEI publicará um relatório global 

sobre o funcionamento do FEIE; 

(a) o BEI publicará um relatório global 

sobre o funcionamento do FEIE; 

(b) a Comissão publicará um relatório 

global sobre a utilização da garantia da UE 

e o funcionamento do fundo de garantia. 

(b) a Comissão publicará um relatório 

global sobre a utilização da garantia da UE 

e o funcionamento do fundo de garantia. 

3. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, dará o seu contributo 

e facultará a informação necessária com 

vista à avaliação e ao relatório da 

Comissão nos termos dos n.ºs 1 e 2, 

respetivamente. 

3. O BEI, em cooperação com o FEI, 

conforme adequado, dará o seu contributo 

e facultará a informação necessária com 

vista à avaliação e ao relatório da 

Comissão nos termos dos n.ºs 1 e 2, 

respetivamente. 

4. O BEI e o FEI apresentarão 

regularmente ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão todos os seus 

relatórios independentes de avaliação sobre 

os resultados práticos alcançados com as 

atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento. 

4. O BEI e o FEI apresentarão 

regularmente ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão todos os seus 

relatórios independentes de avaliação sobre 

os resultados práticos alcançados com as 

atividades específicas do BEI e do FEI ao 

abrigo do presente regulamento. 

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento, acompanhado, se for caso 

disso, das propostas pertinentes. 

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento e a avaliação dos critérios de 

elegibilidade aplicados pelo Comité de 

Investimento e definidos no artigo 5.º, 

acompanhado, se for caso disso, das 

propostas pertinentes. 
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Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 

Web, informações sobre todas as suas 

operações de financiamento e investimento 

e sobre o respetivo contributo para os 

objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 

n.º 2. 

Em conformidade com as suas próprias 

políticas de transparência em matéria de 

acesso aos documentos e à informação, o 

BEI disponibiliza ao público, no seu sítio 

web, informações sobre todas as operações 

de financiamento e investimento do BEI 

no âmbito do presente regulamento e 

especifica de que forma contribuem para 

atingir os objetivos gerais e os critérios de 

elegibilidade a que se refere o artigo 5.º, 

n.º 2, a fim de garantir a transparência da 

comunicação ao público. 

 

 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto da garantia da 

UE, tiver motivos para suspeitar de um 

potencial caso de fraude, corrupção, 

branqueamento de capitais ou outras 

atividades ilegais suscetíveis de lesar os 

interesses financeiros da União. 

1. O BEI informará imediatamente o 

OLAF, prestando-lhe as informações 

necessárias, sempre que, em qualquer fase 

da preparação, execução ou conclusão de 

operações que sejam objeto da garantia da 

UE, tiver motivos para suspeitar de um 

potencial caso de conflito de interesses, de 

fraude, corrupção, branqueamento de 

capitais ou outras atividades ilegais 

suscetíveis de lesar os interesses 

financeiros da União. 

 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Nas suas operações de financiamento e 

investimento, o BEI não apoiará quaisquer 

atividades levadas a efeito para fins ilegais, 

nomeadamente o branqueamento de 

capitais, o financiamento do terrorismo, a 

fraude e evasão fiscais, a corrupção ou 

fraude lesivas dos interesses financeiros da 

União. O BEI não participará, em especial, 

em qualquer operação de financiamento ou 

investimento através de um veículo situado 

numa jurisdição não cooperante, em 

conformidade com a sua política em 

matéria de jurisdições insuficientemente 

regulamentadas ou não cooperantes, com 

base nas políticas da União, da 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico ou do Grupo 

de Ação Financeira. 

1. Nas suas operações de financiamento e 

investimento no âmbito do presente 

regulamento, o BEI não apoiará quaisquer 

atividades levadas a efeito para fins ilegais, 

nomeadamente o branqueamento de 

capitais, o financiamento do terrorismo, a 

fraude e evasão fiscais, a corrupção ou 

fraude lesivas dos interesses financeiros da 

União. O BEI não participará, em especial, 

em qualquer operação de financiamento ou 

investimento através de um veículo situado 

numa jurisdição não cooperante, em 

conformidade com a sua política em 

matéria de jurisdições insuficientemente 

regulamentadas ou não cooperantes, com 

base nas políticas da União, da 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico ou do Grupo 

de Ação Financeira. 

 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Nas suas operações de 

financiamento e investimento, o BEI não 

apoiará atividades que obstem a que a 

União prossiga na via de um progresso 

económico, científico e social sustentável; 

para tal, o BEI não participará em 

nenhum projeto que crie um efeito de 

cristalização de tecnologias, processos de 

produção ou infraestruturas que se 

encontrem em risco de ser abandonados, 

visto não ser ele compatível com os 

objetivos da UE em matéria de clima e 

energia para 2020, 2030 e 2050. 
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Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nas suas operações de financiamento e 

de investimento, o BEI aplicará os 

princípios e normas previstas na legislação 

da União relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais e de 

financiamento do terrorismo, observando 

nomeadamente a exigência de tomar 

medidas razoáveis para identificar os 

beneficiários efetivos, quando necessário. 

2. Nas suas operações de financiamento e 

de investimento no âmbito do presente 

regulamento, o BEI aplicará os princípios 

e normas previstas na legislação da União 

relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais e de 

financiamento do terrorismo, observando 

nomeadamente a exigência de tomar 

medidas razoáveis para identificar os 

beneficiários efetivos, quando necessário. 

 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 2.º, n.º 2, só entrarão em 

vigor se não tiverem sido formuladas 

objeções pelo Parlamento Europeu ou 

pelo Conselho no prazo de dois meses a 

contar da sua notificação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 

formular. Esse prazo será suscetível 

prorrogado por dois meses por iniciativa 

do Parlamento Europeu ou do Conselho. 

Justificação 

O ato delegado que contenha o Acordo FEIE deve ser adotado de forma célere, pelo que o 

prazo de resposta do Parlamento e do Conselho foi reduzido para um mês. 
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Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

Regulamento (UE) n.º 1291/2014 

Artigo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Justificação 

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 

no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 

anual. O Programa-Quadro Horizonte 2020 já contribui significativamente para o 

investimento na investigação e na inovação, com um grande efeito de alavancagem. Foi 

adotado na sequência de um longo processo legislativo que, cuidadosamente, identificou as 

áreas prioritárias, os diferentes instrumentos e os destinatários, alcançando um equilíbrio 

delicado. 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 

Artigo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Justificação 

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 

no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 

anual. O MIE já contribui significativamente para o investimento em infraestruturas no 

domínio da energia, das telecomunicações e das de transportes, com um elevado efeito de 

alavancagem. Foi adotado na sequência de um longo processo legislativo que, 

cuidadosamente, identificou os projetos de interesse comum e os diferentes instrumentos a 

utilizar 
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Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Anexo I 

Regulamento (UE) n.º 1291/2014 

Anexo II 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Justificação 

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 

no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 

anual. O Programa-Quadro Horizonte 2020 já contribui significativamente para o 

investimento na investigação e na inovação, com um grande efeito de alavancagem. Foi 

adotado na sequência de um longo processo legislativo que, cuidadosamente, identificou as 

áreas prioritárias, os diferentes instrumentos e os destinatários, alcançando um equilíbrio 

delicado. 
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