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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Orçamentos e a 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a 

incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com a celeridade na implementação do FEIE e o investimento que é 

previsto que seja mobilizado pelo FEIE com as operações aprovadas pelo BEI e pelo FEI, 

que ascende a mais de 160 mil milhões de EUR e representa mais de 50 % do objetivo de 

investimento total a mobilizar até 2018; recorda, no entanto, a necessidade de ter em 

consideração a diferença entre as assinaturas e os desembolsos; observa, além disso, que 

apenas cerca de 60 % do investimento total previsto mobilizado pelo FEIE são 

provenientes de financiamento privado, sendo o restante proveniente do BEI (20 a 25 %, 

em média) e de uma combinação de recursos de bancos de fomento nacionais, das 

autoridades públicas e dos fundos da UE (FEEI, MIE); 

2. Recorda que todas as informações disponíveis confirmam a mobilização prevista de 

investimento do FEIE, mas salienta que é fundamental para os decisores conhecer os 

volumes que já foram transferidos para as empresas; considera que o cálculo da 

percentagem do investimento privado que foi paga é fundamental para avaliar o 

desempenho do FEIE; considera que, para efeitos de transparência dos dados fornecidos 

pelo BEI e pela Comissão, seria muito importante a publicação do montante 

desembolsado; 

3. Observa que existe ainda um défice de investimento na UE e reconhece que o FEIE pode 

contribuir para suprir esse défice; sublinha que o objetivo do FEIE consiste em apoiar 

projetos sustentáveis que favoreçam a economia real e tenham também benefícios 

societais e ambientais a longo prazo, assegurando simultaneamente a adicionalidade e a 

qualidade, e não maximizar os fatores de alavancagem ou a velocidade e os volumes de 

investimento; 

4 Lamenta a ausência de informações comunicadas em tempo real sobre o montante da 

garantia prestada; observa que várias avaliações indicam um efeito de alavanca de 14,1; 

solicita ao Conselho Diretivo do FEIE que torne público o multiplicador em tempo real e 

que utilize o método de cálculo da OCDE; 

5. Assinala que, em 31 de janeiro de 2017, os principais beneficiários eram: em termos 

absolutos, a Itália, a Espanha, a França, o Reino Unido e a Alemanha (mais de 60 % do 

investimento total mobilizado); per capita, a Finlândia, a Irlanda, a Estónia, a Espanha e a 

Itália; e em termos de PIB (em milhões de EUR), a Estónia, a Bulgária, a Espanha, a 

Lituânia e Portugal; 

6. Observa que, de acordo com uma avaliação independente1, até final de junho de 2016, os 

Estados-Membros da UE-15 receberam mais de 90 % do apoio do FEIE e os 13 novos 

Estados-Membros receberam menos de 10 %; lamenta o desequilíbrio da repartição 

geográfica do apoio do FEIE até à data e relembra que três Estados-Membros não deverão 

                                                 
1 Avaliação independente do Plano de Investimento pela EY, 2016, disponível em: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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representar mais de 45 % do financiamento total no âmbito da Secção Infraestruturas e 

Inovação do FEIE; insta, por conseguinte, o Conselho Diretivo do FEIE a acompanhar de 

forma contínua e melhorar a repartição geográfica e setorial, promovendo o equilíbrio e 

melhorando a produtividade e a sustentabilidade na economia de todos os Estados-

Membros; 

7. Considera que a combinação de subvenções da UE com instrumentos financeiros pode 

contribuir para a adicionalidade do FEIE; observa que apenas 11 projetos da Secção 

Infraestruturas e Inovação (SII) e dois da Secção Pequenas e Médias Empresas (SPME), 

correspondentes a nove Estados-Membros, beneficiaram de financiamento combinado do 

FEIE e dos FEEI; solicita que a revisão do Regulamento Financeiro e do regulamento 

«omnibus» seja efetuada em tempo oportuno, no sentido de permitir a simplificação dos 

fundos combinados do FEEI e dos FEIE e de evitar a concorrência e a duplicação dos 

fundos, garantindo a sua complementaridade e a promoção de novas sinergias; 

8. Observa que, nas duas secções, 30 % dos financiamentos do FEIE foram concedidos às 

PME, 23 % para projetos no domínio da energia (apenas 7 % para eficiência energética), 

21 % para investigação, desenvolvimento e inovação e 10 % para o setor digital; recorda 

que a adicionalidade é um princípio fundamental para os projetos serem apoiados pelo 

FEIE e lamenta a falta de informação sobre o nível de adicionalidade dos projetos 

financiados, assim como os resultados detalhados do painel de avaliação; recorda que o 

painel de avaliação tem de ser um instrumento de decisão útil; apela à transparência no 

que respeita ao sistema de pontuação e avaliação e solicita a sua rápida publicação após a 

avaliação de um projeto; salienta que o pleno cumprimento dos critérios de adicionalidade 

e a execução do procedimento adequado em matéria de dever de diligência são 

imprescindíveis antes da concessão de apoio; considera, além disso, que a diversificação 

setorial deverá ser melhorada; 

9. Salienta a necessidade de rever a atual definição de adicionalidade, tornando-a mais clara 

e eficaz; considera que a adicionalidade poderá ser mais bem avaliada, caso o Comité de 

Investimento torne o perfil de risco de cada projeto do FEIE disponível; recorda que o 

atual regulamento tornou possível o desenvolvimento de projetos com um risco inferior ao 

risco mínimo aplicável às atividades especiais do BEI; insta o BEI a garantir a 

adicionalidade real e considera que o FEIE deve ter em conta apenas os projetos que, na 

ausência do FEIE, seriam considerados inaceitáveis pelo BEI, devido ao seu caráter 

arriscado, e que o FEIE não deverá conduzir a uma mudança de identidade dos projetos, 

como, por exemplo, com o amplo apoio do FEIE para projetos no domínio da energia, da 

eficiência energética e das energias renováveis, que foi acompanhado de uma redução 

correspondente dos investimentos normais do BEI nesses setores; apela à transparência da 

tomada de decisões, garantindo a divulgação pública de dados financeiros agregados 

relacionados com os projetos financiados pelo BEI; 

10. Chama a atenção para a necessidade de aumentar a percentagem de recursos atribuídos a 

projetos de longo prazo, tais como redes de telecomunicações, ou a projetos que envolvam 

um grau relativamente elevado de risco associado às novas tecnologias mais avançadas 

emergentes; observa que os investimentos em infraestruturas de banda larga e de 5G, na 

cibersegurança, na digitalização da economia tradicional, na microeletrónica e na 

computação de alto desempenho (HPC) poderiam reduzir ainda mais o fosso digital; 
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11. Lamenta que, não obstante o facto de os investimentos em setores como as tecnologias 

espaciais ou de redução das emissões terem de corresponder às prescrições do FEIE, 

muito poucos projetos desenvolvidos até à data nestes setores têm sido financiados no 

quadro do FEIE e considera que o FEIE deve ser adaptado aos requisitos próprios de cada 

setor; 

12. Considera que é importante que, tendo em conta o facto de que o objetivo do FEIE é a 

afetação de fundos a projetos de alto risco, nos casos em que a região em que o projeto é 

executado ou a região de proveniência do beneficiário têm um baixo nível de 

desenvolvimento, este facto seja considerado um fator de risco adicional;  

13. Considera que, para melhorar o desempenho do FEIE à escala tanto nacional como 

regional, é necessário reforçar a cooperação entre o BEI, que gere o FEIE, e os bancos ou 

as instituições de fomento nacionais e regionais; 

14. Observa, contudo, que os bancos ou as instituições de fomento nacionais ou regionais não 

estão igualmente bem estabelecidos em todos os Estados-Membros e que a sua repartição 

geográfica limitada coloca obstáculos adicionais à cobertura geográfica do FEIE; 

considera que a criação de bancos ou de instituições de fomento nacionais ou regionais 

deve constituir uma das grandes prioridades do FEIE a fim de acudir às regiões mais 

necessitadas de apoio; insta o BEI e a Comissão a assegurarem que os bancos ou as 

instituições de fomento nacionais e regionais sejam uma das prioridades principais da 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) e que sejam facultados o 

know-how e a assistência técnica necessários aos Estados-Membros; solicita à Comissão 

que incentive e apoie a criação de bancos de fomento nacionais nas regiões onde a sua 

presença é limitada, de modo a impulsionar os projetos de pequena dimensão e melhorar a 

diversificação setorial e regional; 

15. Insta o BEI a, tendo em conta a importância de afetar fundos a projetos e a áreas com um 

elevado fator de risco, não deixar que a taxa de juro dos fundos atribuídos sob a forma de 

empréstimos se converta num fator dissuasor e num fardo para os beneficiários; insta 

também o BEI a aumentar a transparência no que toca às taxas de juro e às comissões 

cobradas para projetos no âmbito do FEIE na União e a assegurar que não se tornem 

elementos de discriminação entre diferentes categorias de beneficiários ou entre regiões; 

16. Salienta o papel crucial da PEAI para o sucesso do FEIE; salienta o seu arranque 

promissor, mas regista com pesar que a Plataforma não conseguiu, até à data, explorar 

totalmente o seu potencial; salienta que deverão ser facultados os meios necessários para a 

PEAI, correspondentes a um montante mínimo de 20 000 000 de EUR por ano, para cobrir 

os seus custos e permitir que a Plataforma desempenhe e intensifique as suas ações e 

serviços; salienta, além disso, a importância de resolver o problema de falta de pessoal o 

mais rapidamente possível, para que a PEAI possa assumir todas as suas funções e 

responsabilidades;  

17. Insta a PEAI a reforçar a sua presença nos países que têm tido dificuldade em utilizar o 

FEIE e onde se verifica uma falta de capacidade administrativa para apresentar projetos 

viáveis, designadamente os países beneficiários do Fundo de Coesão; exorta a PEAI, além 

disso, a proporcionar aconselhamento específico para apoiar determinados projetos 

sempre que se verifique uma elevada aversão ao risco ou o risco esteja fragmentado entre 

os investidores (como pode ser o caso, por exemplo, dos projetos 
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transfronteiras/multinacionais ou dos projetos de infraestruturas a longo prazo/que geram 

receitas); 

18. Insta a PEAI a colaborar com as instituições nacionais competentes, a fim de obter uma 

cobertura setorial e geográfica mais equilibrada; sublinha a importante responsabilidade 

da PEAI em assegurar o financiamento do FEIE a nível local, assim como o seu papel 

enquanto balcão único para o aconselhamento técnico e financeiro, a fim de identificar, 

preparar e desenvolver projetos, e a sua missão de agregar de forma pró-ativa projetos em 

pequena escala e criar plataformas de investimento; salienta que estas tarefas não foram 

suficientemente realizadas, devendo ser reforçadas durante o próximo período de 

financiamento; 

19. Observa que as plataformas de investimento precisam de mais tempo para se tornarem 

operacionais; salienta o seu papel na agregação de vários pequenos projetos relativos ao 

mesmo tema ou na agregação e promoção de projetos transfronteiriços; 

20. Recorda que um dos objetivos do FEIE consiste em estimular os projetos de pequena 

escala, inovadores e de risco, nomeadamente agregando-os, eventualmente através de 

plataformas de investimento, em grandes grupos mais aptos para a recolha de 

investimentos; insta a PEAI a prever a criação de clusters regionais descentralizados, a 

fim de permitir uma melhor adaptação às especificidades de um determinado setor ou 

região, tais como a eficiência energética na Europa do Sudeste. 

21. Convida o BEI a reforçar a sua função consultiva e convida a Comissão a reforçar os seus 

esforços de comunicação e divulgação, no sentido de aumentar o recurso ao FEIE em 

todos os Estados-Membros e regiões; lamenta que muitas partes interessadas não tenham 

ainda conhecimento do FEIE, das suas possibilidades ou das modalidades de candidatura 

às ajudas do Fundo; observa, além disso, que, em alguns casos, os beneficiários ignoram o 

facto de que já beneficiam de apoio do FEIE, devido, nomeadamente, a uma falta de 

transparência por parte do intermediário financeiro, que não os informa sobre o apoio do 

FEIE; considera que a falta de conhecimento sobre a disponibilidade de apoio do FEIE, 

bem como o desconhecimento do benefício efetivo das ajudas do FEIE, constituem 

oportunidades perdidas para a UE; salienta, portanto, a necessidade de uma melhor 

campanha de comunicação e de sensibilização; 

22. Solicita a tradução de todos os materiais de informação ou que estejam incluídos no 

processo de financiamento para todas as línguas dos Estados-Membros, de molde a 

facilitar a informação e o acesso a nível local; 

23 Lamenta o facto de, por causa do FEIE, ter sido reduzida uma série de rubricas 

orçamentais para o período 2015-2020, afetando negativamente programas como o 

Horizonte 2020 e o Mecanismo Interligar a Europa; considera que, no âmbito da revisão 

do QFP, este défice orçamental deve ser corrigido e que o FEIE deve ser financiado por 

fontes independentes dos programas da UE que já tenham sido aprovados; solicita à 

Comissão que apresente um calendário de reembolso integral deste financiamento, a partir 

da revisão do QFP; 

24. Reitera a importância de acentuar o papel dos instrumentos financeiros para alimentar o 

prolongamento da vigência do FEIE (FEIE II); considera que o financiamento através do 

FEIE não deverá substituir as subvenções provenientes de fontes de financiamento da UE 
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como os FEEI, o MIE e o programa Horizonte 2020; exorta a Comissão a identificar 

fontes alternativas de financiamento para qualquer futuro prolongamento;  

25. Salienta a necessidade de transparência na aplicação do painel de avaliação para a seleção 

das operações do FEIE, em especial a necessidade de dispor de informações acessíveis, 

exatas e atualizadas sobre a adicionalidade e o processo decisório para a concessão da 

garantia da UE; insta o BEI a publicar todas as informações sobre os resultados da 

avaliação de impacto relacionadas com as operações realizadas no Portal Europeu de 

Projetos de Investimento (PEPI), indicando o valor acrescentado e a adicionalidade de 

cada projeto financiado; considera que o BEI deveria publicar os dados estatísticos 

desagregados relativos a cada projeto financiado, incluindo as operações de crédito 

realizadas no âmbito do FEIE através de intermediários financeiros, e as avaliações ex 

ante e ex post para cada projeto, com uma explicação dos indicadores e critérios de 

seleção e avaliação utilizados; considera, por último, é necessário publicar números 

objetivos sobre de postos de trabalho diretos e indiretos criados através do FEIE; insta a 

Comissão a aumentar o potencial e a visibilidade do PEPI;  

26. É de opinião que, antes da adoção da proposta de prolongamento do FEIE, teria sido 

desejável elaborar um estudo mais aprofundado e uma avaliação ulterior do atual 

regulamento FEIE; espera que as conclusões do presente relatório, em especial no que diz 

respeito à diversificação regional, à diversificação setorial, à adicionalidade, à 

transparência do processo de seleção do comité diretivo e do comité de investimento e às 

recomendações do Tribunal de Contas, sejam devidamente tidas em conta na elaboração 

final do regulamento que visa prolongar o FEIE. 
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