
 

AD\1120875PT.docx  PE593.810v03-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão dos Transportes e do Turismo 
 

2016/0276(COD) 

28.3.2017 

PARECER 

da Comissão dos Transportes e do Turismo 

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

altera os Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE) 2015/1017 no que se refere 

ao prolongamento da vigência do Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos e à introdução de melhorias técnicas nesse Fundo e na Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao Investimento 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

Relatora: Inés Ayala Sender (*) 

(*) Comissão associada – artigo 54.º do Regimento 

 



 

PE593.810v03-00 2/26 AD\1120875PT.docx 

PT 

PA_Legam 



 

AD\1120875PT.docx 3/26 PE593.810v03-00 

 PT 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Com a proposta FEIE II, a Comissão visa o prolongamento da vigência do Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) e a introdução de melhorias técnicas nesse Fundo e na 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI). Uma avaliação da 

Comissão sobre a utilização da garantia do orçamento UE desde o lançamento do FEIE, em 

julho de 2015, acompanha a proposta. O Tribunal de Contas Europeu emitiu um parecer 

intitulado «FEIE: uma proposta de prorrogação e de alargamento prematura» (Parecer TCE 

2/2016).  

No que se refere aos objetivos traçados no domínio da política de transportes da UE e à 

contribuição do FEIE para os atingir, a relatora considera que os seguintes elementos da 

proposta são motivo de preocupação, pelo que deverão merecer atenção especial neste 

parecer:  

 prolongamento do FEIE até ao final do presente QFP e aumento da meta de 

investimento para 500 mil milhões de EUR (FEIE I: 315 mil milhões, incluindo 

um

 aumento da garantia UE para 26 mil milhões de EUR (FEIE I: 16 mil milhões de 

EUR) e um ajustamento da taxa-alvo do fundo de garantia da UE para 35 % do 

total das obrigações de garantia da UE (FEIE I: 50 %), financiado, em parte, por 

uma 

 nova transferência proveniente do Mecanismo Interligar a Europa (MIE), mediante 

cortes de 155 milhões de EUR no domínio dos transportes e de 345 milhões de 

EUR no setor da energia,

 reforço das disposições em matéria de adicionalidade para projetos (que deverão 

corrigir deficiências do mercado ou situações de investimento insuficiente), que 

cubram projetos ao abrigo da secção Infraestruturas e Inovação que envolvam dois 

ou mais Estados-Membros,

 maior ênfase a projetos que contribuam para a prossecução dos objetivos da 

política climática da COP 21, a financiar pelo FEIE, no mínimo, em 40 %, no 

âmbito da secção Infraestruturas e Inovação, 

 exclusão da concessão de apoio a favor de projetos de autoestradas, a não ser que 

tal seja necessário para apoiar o investimento privado no domínio dos transportes 

nos países beneficiários do Fundo de Coesão ou no caso de projetos de transportes 

transfronteiras que envolvam pelo menos um país beneficiário do Fundo de 

Coesão,

 melhor assistência técnica a projetos que envolvam vários Estados-Membros, 

combinando o FEIE com outras fontes de financiamento da UE, tais como os 

FEEI, o Horizonte 2020 e o MIE, e favorecendo a diversificação geográfica e 

setorial do FEIE.

 

A relatora considera que o FEIE deve funcionar como um instrumento eficaz na geração de 

mais investimento e emprego no domínio da mobilidade e das infraestruturas de transporte. 

Até ao momento, a experiência, ainda que limitada, revela, no entanto, a necessidade de 

medidas adicionais para melhorar a alavancagem do potencial do fundo no setor dos 
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transportes. Na verdade, representando os projetos no domínio dos transportes apenas 8 % ou 

11 mil milhões de EUR do total dos projetos financiados pelo FEIE, há uma margem 

considerável para aumentar a atratividade do fundo para os Estados-Membros, as entidades 

regionais e locais e os promotores de projetos, em termos de financiamento, critérios de 

elegibilidade e assistência técnica.  

O FEIE pode proporcionar valor acrescentado no domínio dos transportes se funcionar como 

um instrumento complementar – e não concorrente – do bem-sucedido e excessivamente 

solicitado programa MIE. O MIE financia a rede transeuropeia de transportes no quadro de 

prioridades a longo prazo coerentes, acordadas e avaliadas pelos colegisladores através de um 

processo muito rigoroso. A relatora discorda de uma reafetação adicional de fundos para 

financiar o FEIE II e recorda que já foram desviados 4 mil milhões de EUR do MIE e do 

Horizonte 2020 para o FEIE I. Com efeito, não são necessários novos cortes: a avaliação do 

FEIE por parte da Comissão revela, pelo contrário, que a taxa-alvo da garantia da UE pode ser 

ligeiramente ajustada. Na verdade, se a taxa-alvo do FEIE I não tivesse sido fixada em 50 %, 

teriam sido necessários menos cortes no MIE desde o início. Por último, antes de decidir 

sobre a futura continuação ou alteração do FEIE, a Comissão deverá não só fazer uma 

avaliação integral deste Fundo, como também cumprir todas as obrigações jurídicas 

respeitantes às conclusões da avaliação, como previsto pelos colegisladores no Regulamento 

FEIE I. 

Neste contexto, a relatora propõe a alteração da proposta da Comissão sobre o FEIE II nos 

seguintes moldes: 

 manutenção da atual dotação financeira do MIE e da sua secção relativa aos 

transportes, 

 ajustamento da taxa-alvo do fundo de garantia da UE para 32 % do total das 

obrigações de garantia da UE,

 as disposições em matéria de adicionalidade deverão abranger projetos complexos 

multinacionais e transfronteiras, incluindo os corredores principais e outras partes 

da rede de base identificadas pelo MIE, a SESAR e o ERTMS, por forma a 

impulsionar a conclusão dos projetos da RTE-T que, de outra forma, não teriam 

sido concluídos, em virtude dos recursos limitados previstos para o MIE, 

 a utilização da garantia da UE deve incluir uma parcela-alvo específica de 20 % 

para o setor dos transportes, contribuindo simultaneamente para os objetivos da 

política climática,

 a participação dos Estados-Membros e das entidades administrativas regionais e 

locais em projetos e instrumentos do FEIE deve ser encarada como contribuições 

pontuais, a deduzir do esforço orçamental estrutural que se prevê ser cumprido 

pelos Estados-Membros, 

 os agrupamentos europeus de cooperação territorial devem ser considerados 

contrapartes elegíveis para a facilitação de projetos multinacionais e transfronteiras 

por parte da garantia da UE,

 o apoio do FEIE a favor de autoestradas deve ser permitido no caso de projetos em 

consonância com os objetivos da RTE-T e da política de transportes 

(nomeadamente, de segurança rodoviária, desenvolvimento de STI, manutenção 

das estradas que integram a RTE-T), 
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 reforço do papel da PEAI em matéria de aconselhamento das autoridades regionais 

e dos promotores de projetos, nomeadamente no caso de projetos multinacionais e 

transfronteiras, bem como na promoção da articulação do FEIE com o MIE, 

 manutenção do artigo 18.º, n.os 7 e 8, que prevê que a determinação do futuro do 

FEIE dependerá de uma avaliação independente. 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão 

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

conta as seguintes alterações: 

Alteração   1 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) É necessário envidar esforços no 

sentido de aumentar os investimentos, 

assegurando uma maior transparência e 

uma melhor mediatização, prestando 

assistência técnica em todas as fases do 

projeto e incentivando a utilização mais 

inteligente dos recursos financeiros. 

 

Alteração   2 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) O FEIE alargado deve dar resposta 

às deficiências do mercado e a situações de 

investimento insuficiente e prosseguir a 

mobilização de fundos do setor privado a 

favor de investimentos cruciais para a 

futura criação de emprego na Europa, 

incluindo para os jovens, o crescimento e a 

competitividade através de uma maior 

adicionalidade. Tal inclui investimentos 

nos domínios da energia, do ambiente e da 

ação climática, do capital social e humano 

e infraestruturas conexas, da saúde, da 

(8) O FEIE alargado deve dar resposta 

às deficiências do mercado e a situações de 

investimento insuficiente e prosseguir a 

mobilização de fundos do setor privado a 

favor de investimentos cruciais para a 

futura criação de emprego na Europa, 

incluindo para os jovens, o crescimento e a 

competitividade através de uma maior 

adicionalidade. Tal inclui investimentos 

nos domínios da energia, do ambiente e da 

ação climática, do capital social e humano 

e infraestruturas conexas, da saúde, da 
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investigação e inovação, dos transportes 

transfronteiras sustentáveis, bem como da 

transformação digital. Em especial, é de 

reforçar a contribuição das operações 

apoiadas pelo FEIE para a consecução dos 

objetivos ambiciosos da União fixados na 

Conferência de Paris sobre Alterações 

Climáticas (COP21). Devem também ser 

cada vez mais privilegiados os projetos 

prioritários no domínio da interconexão da 

energia e os projetos em matéria de 

eficiência energética. Além disso, é de 

evitar o apoio do FEIE a favor dos projetos 

de autoestradas, salvo se este apoio for 

necessário para apoiar o investimento 

privado no setor dos transportes nos países 

beneficiários do Fundo de Coesão ou no 

caso dos projetos de transportes 

transfronteiras que envolvam pelo menos 

um país beneficiário do Fundo de Coesão. 

Por motivos de clareza, e apesar de serem 

já elegíveis para o efeito, deve ser 

expressamente estabelecido que os projetos 

nos domínios da agricultura, das pescas e 

da aquicultura são abrangidos pelo âmbito 

dos objetivos gerais que podem beneficiar 

do apoio do FEIE. 

investigação e inovação, dos transportes 

transfronteiras sustentáveis, do turismo, 

bem como da transformação digital. Deve 

dar igualmente resposta à concentração 

excessiva em certos domínios de 

intervenção, bem como aos desequilíbrios 

geográficos dos investimentos, a fim de 

contribuir para a coesão económica, 

social e territorial da União e evitar o 

aumento das disparidades nas diferentes 

regiões e Estados-Membros. Em especial, 

é de reforçar a contribuição das operações 

apoiadas pelo FEIE para a consecução dos 

objetivos ambiciosos da União fixados na 

Conferência de Paris sobre Alterações 

Climáticas (COP21). Devem também ser 

cada vez mais privilegiados os projetos 

prioritários no domínio da interconexão da 

energia e os projetos em matéria de 

eficiência energética. Além disso, o apoio 

do FEIE a favor dos projetos de 

autoestradas deve limitar-se ao 

investimento privado e/ou público no setor 

dos transportes nos países beneficiários do 

Fundo de Coesão, nas regiões menos 

desenvolvidas ou em projetos de 

transportes transfronteiras ou ser utilizado, 

se necessário, para renovar e manter as 

infraestruturas rodoviárias e melhorar a 

segurança rodoviária, desenvolver 

equipamento do sistema de transporte 

inteligente ou garantir o nível de serviço e 

a integridade das autoestradas da rede 

transeuropeia de transportes, em 

particular zonas de estacionamento 

seguras, estações de serviço com 

combustíveis limpos e sistemas de 

carregamento elétrico. Por motivos de 

clareza, e apesar de serem já elegíveis para 

o efeito, deve ser expressamente 

estabelecido que os projetos nos domínios 

da agricultura, das pescas e da aquicultura 

são abrangidos pelo âmbito dos objetivos 

gerais que podem beneficiar do apoio do 

FEIE.  

 

Alteração   3 
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Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Nas suas atividades especiais que 

recebem o apoio do FEIE, o BEI utiliza 

sistematicamente a participação em 

instrumentos de partilha de riscos com os 

seus coinvestidores. O BEI deve, por 

conseguinte, no âmbito dessas atividades, 

intervir, sempre que necessário e 

oportuno, proporcionando garantias em 

relação a primeiras perdas, a fim de 

otimizar a adicionalidade do mecanismo 

do FEIE e mobilizar mais fundos 

privados. 

 

Alteração   4 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) A adicionalidade, uma 

característica essencial do FEIE, deve ser 

reforçada na seleção dos projetos. Em 

especial, as operações só devem ser 

elegíveis para efeitos do apoio do FEIE se 

derem resposta a deficiências do mercado 

ou a situações de investimento insuficiente 

claramente identificadas. Os projetos de 

infraestruturas no âmbito da vertente 

Infraestruturas e Inovação que associem 

dois ou mais Estados-Membros, incluindo 

as infraestruturas eletrónicas, devem ser 

considerados fonte de adicionalidade, dada 

a sua dificuldade intrínseca e o seu elevado 

valor acrescentado para a União. 

(9) A adicionalidade, uma 

característica essencial do FEIE, deve ser 

reforçada na seleção dos projetos. A fim de 

assegurar uma melhor representação das 

entidades que necessitam da garantia do 

FEIE, seria desejável permitir a 

rotatividade no Conselho Diretivo e 

incluir membros de diferentes serviços da 

Comissão Europeia, como responsáveis 

pelas políticas de transportes e ambiente. 

De acordo com o princípio da 

adicionalidade, as operações só devem ser 

elegíveis se derem resposta a deficiências 

do mercado ou a situações de investimento 

insuficiente claramente identificadas. Os 

projetos de infraestruturas no âmbito da 

secção Infraestruturas e Inovação que 

associem dois ou mais Estados-Membros, 

incluindo as infraestruturas eletrónicas, 

como, por exemplo, o ERTMS, devem ser 

considerados fonte de adicionalidade, dada 

a sua dificuldade intrínseca e o seu elevado 

valor acrescentado para a União. 
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Alteração   5 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

(10) Em virtude do seu potencial para 

aumentar a eficiência da intervenção do 

FEIE, convém incentivar as operações de 

financiamento misto que combinem formas 

de apoio não reembolsáveis e/ou 

instrumentos financeiros do orçamento da 

União, como os disponíveis ao abrigo do 

Mecanismo Interligar a Europa, com o 

financiamento do grupo BEI, incluindo os 

financiamentos concedidos pelo BEI ao 

abrigo do FEIE, bem como os de outros 

investidores. O financiamento misto visa 

aumentar o valor acrescentado das 

despesas da União, atraindo recursos 

adicionais junto dos investidores privados, 

e assegurar que as ações apoiadas se 

tornem económica e financeiramente 

viáveis. 

(10) Em virtude do seu potencial para 

aumentar a eficiência da intervenção do 

FEIE, convém incentivar as operações de 

financiamento misto que combinem formas 

de apoio não reembolsáveis e/ou 

instrumentos financeiros do orçamento da 

União, como os disponíveis ao abrigo do 

Mecanismo Interligar a Europa e dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, com o financiamento do 

grupo BEI, incluindo os financiamentos 

concedidos pelo BEI ao abrigo do FEIE, 

bem como os de outros investidores. O 

financiamento misto visa aumentar o valor 

acrescentado das despesas da União, 

atraindo recursos adicionais junto dos 

investidores privados, e assegurar que as 

ações apoiadas se tornem económica e 

financeiramente viáveis. É necessário 

assegurar a coerência e as sinergias entre 

todas as formas de apoio da União. 

 

Alteração   6 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) A fim de 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 de fomento nacionais. 

 

Alteração   7 

Proposta de regulamento 
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Considerando 11 

 
Texto da Comissão Alteração 

(11) No intuito de aumentar o recurso ao 

FEIE nas regiões menos desenvolvidas e 

nas regiões em transição, o âmbito dos 

objetivos gerais elegíveis para efeitos do 

apoio do FEIE deve ser alargado. 

(11) No intuito de aumentar o recurso ao 

FEIE nas regiões menos desenvolvidas, 

ultraperiféricas e em transição e de 

corrigir os desequilíbrios regionais, o 

âmbito dos objetivos gerais elegíveis para 

efeitos do apoio do FEIE deve ser 

alargado. 

 

Alteração   8 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A fim de assegurar as melhores 

condições para a sustentabilidade e o 

êxito, os projetos devem ser alicerçados e 

realizados no âmbito de uma cooperação 

a nível local e regional.  

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) A atual meta indicativa do FEIE 

para a secção Infraestruturas e Inovação 

deve ser adaptada em conformidade e 

proporcionalmente ao aumento da meta 

de mobilização de, pelo menos, 500 mil 

milhões de EUR de investimento público e 

privado previsto no presente regulamento. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 
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Texto da Comissão Alteração 

(14) No intuito de financiar 

parcialmente a contribuição proveniente do 

orçamento geral da União para o fundo de 

garantia da UE a favor dos investimentos 

adicionais a realizar, deve ser efetuada 

uma transferência a partir da dotação 

disponível para o Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE), estabelecido pelo 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho4. Além 

disso, devem ser transferidas dotações num 

montante de 1 145 797 000 EUR a partir 

dos instrumentos financeiros do MIE para 

a vertente correspondente às subvenções 

do MIE, com vista a facilitar a sua 

combinação com o FEIE, ou para outros 

instrumentos financeiros pertinentes, 

nomeadamente aqueles consagrados à 

eficiência energética. 

(14) No intuito de financiar 

parcialmente a contribuição proveniente do 

orçamento geral da União para o fundo de 

garantia da UE a favor dos investimentos 

adicionais a realizar, um ajustamento 

adequado da taxa-alvo do fundo de 

garantia da UE deve permitir o aumento 

necessário de financiamento, sem que 

seja necessário reduzir ainda mais os 

recursos limitados da dotação disponível 

para o Mecanismo Interligar a Europa 

(MIE) e para o programa Horizonte 2020, 

estabelecidos pelos Regulamentos (UE) n.º 

1316/2013 e n.º 1291/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho4, tal como 

indicado na avaliação realizada pela 

Comissão. Além disso, devem ser 

transferidas dotações num montante de 1 

145 797 000 EUR a partir dos instrumentos 

financeiros do MIE para a secção 

correspondente às subvenções do MIE, 

com vista a facilitar a sua combinação com 

o FEIE, ou para outros instrumentos 

financeiros pertinentes, nomeadamente 

aqueles consagrados à eficiência 

energética. 

__________________ __________________ 

4 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 20.12.12,2013, p. 

129. 

4 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 20.12.12,2013, p. 

129. 

 

Alteração   11 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) O FEIE foi eficaz no aumento do 
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volume de atividades especiais do BEI a 

favor das PME, mas não tem tido êxito 

suficiente na dinamização de projetos no 

domínio dos transportes, especialmente 

nos países beneficiários do Fundo de 

Coesão. Dado o elevado valor 

acrescentado europeu dos projetos no 

domínio dos transportes e as enormes 

necessidades de investimento, é necessário 

adotar novas medidas para dar uma 

resposta mais eficaz às dificuldades 

enfrentadas pelos Estados-Membros e 

pelos promotores de projetos na 

apresentação de projetos de 

infraestruturas. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-B) O financiamento dos projetos no 

domínio dos transportes e da mobilidade 

pode ser difícil, devido às taxas de 

rentabilidade mais baixas, aos horizontes 

a longo prazo dos investimentos e aos 

níveis de risco e de incerteza mais 

elevados. A fim de reduzir o atual 

desequilíbrio setorial dos projetos 

financiados pelo FEIE e de solucionar o 

problema dos investimentos insuficientes 

em infraestruturas de transportes na 

União, a PEAI, em conjunto com a 

Comissão, deve adotar medidas 

específicas que facilitem a conjugação do 

FEIE com subvenções ou outros 

financiamentos públicos disponíveis a 

partir dos orçamentos nacionais ou da 

União de forma simplificada e menos 

burocrática. 

 

Alteração   13 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) O BEI e o FEI devem garantir que 

os beneficiários finais, incluindo as PME, 

sejam informadas da existência do apoio 

do FEIE, por forma a reforçar a 

visibilidade da garantia da UE concedida 

ao abrigo do Regulamento (UE) 

2015/1017. 

(17) O BEI e o FEI devem divulgar o 

FEIE, a fim de promover a visibilidade 

deste importante instrumento. Além disso, 

devem garantir que os beneficiários finais, 

incluindo as PME, sejam informadas da 

existência do apoio do FEIE, por forma a 

reforçar a visibilidade da garantia da UE 

concedida ao abrigo do Regulamento (UE) 

2015/1017. 

 

Alteração   14 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 
Texto da Comissão Alteração 

(19) As operações apoiadas pelo FEIE 

devem respeitar os princípios da União em 

matéria de boa governação fiscal. 

(19) As operações apoiadas pelo FEIE 

devem respeitar os princípios da União em 

matéria de boa governação fiscal, uma vez 

que é necessária uma abordagem mais 

segura para impedir a utilização 

fraudulenta deste Fundo. 

 

Alteração   15 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 
Texto da Comissão Alteração 

(21) A Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

deve ser reforçada, devendo as suas 

atividades centrar-se nas necessidades que 

não sejam devidamente cobertas pelas 

disposições atuais. Deve atribuir especial 

atenção ao apoio a conceder a favor da 

elaboração de projetos que envolvam dois 

ou mais Estados-Membros e de projetos 

que contribuam para a consecução dos 

objetivos da COP21. Sem prejuízo do seu 

objetivo de se basear nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão, por 

(21) A Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

deve ser reforçada, devendo as suas 

atividades centrar-se nas necessidades, nos 

setores e nas regiões que não sejam 

devidamente cobertos pelas disposições 

atuais. Deve atribuir especial atenção ao 

apoio a conceder a favor da elaboração de 

projetos que envolvam dois ou mais 

Estados-Membros e de projetos que 

contribuam para a consecução dos 

objetivos da COP21, bem como de projetos 

no domínio dos transportes sustentáveis. 
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forma a atuar como uma plataforma única 

de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no território da 

União, a PEAI deve também contribuir 

ativamente para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE e apoiar o BEI a iniciar projetos, se 

for caso disso. Deve igualmente contribuir 

de forma ativa para a criação de 

plataformas de investimento e prestar 

aconselhamento sobre a combinação de 

outras fontes de financiamento da União 

com o FEIE. 

Sem prejuízo do seu objetivo de se basear 

nos atuais serviços de aconselhamento do 

BEI e da Comissão, por forma a atuar 

como uma plataforma única de 

aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no território da 

União, a PEAI deve também contribuir 

ativamente para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE e apoiar o BEI a iniciar projetos, se 

for caso disso. Deve igualmente contribuir 

de forma ativa para a criação de 

plataformas de investimento e prestar 

aconselhamento sobre a conjugação de 

outras fontes de financiamento da União 

(como os Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento, o programa Horizonte 

2020 e o Mecanismo Interligar a Europa) 

com o FEIE, a fim de obter sinergias entre 

as diferentes fontes de apoio da União. É 

necessário que a PEAI seja facilmente 

acessível e transparente na prestação de 

apoio e que a sua visibilidade seja 

reforçada junto de potenciais promotores 

de projetos.  

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) O Semestre Europeu para a 

coordenação das políticas económicas 

assenta numa análise detalhada dos 

planos de reformas orçamentais, 

macroeconómicas e estruturais dos 

Estados-Membros e faculta aos Estados-

Membros recomendações específicas por 

país. Neste contexto, o BEI deverá 

informar a Comissão das suas conclusões 

sobre os obstáculos e estrangulamentos ao 

investimento nos Estados-Membros, 

identificados no decurso das operações de 

investimento abrangidas pelo presente 

regulamento. A Comissão deve ter em 

conta essas conclusões, nomeadamente 
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nos trabalhos que realiza no contexto da 

melhoria das condições de investimento, 

eliminando os obstáculos setoriais e 

outros ao investimento. 

 

Alteração   17 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (21-B) Dado que a ausência de reformas 

estruturais constitui o maior obstáculo ao 

investimento, o apoio do FEIE deve ser 

igualmente associado a uma evolução 

positiva da política económica e 

orçamental no contexto do Semestre 

Europeu, na sequência das 

recomendações dirigidas aos países com 

desequilíbrios tanto a nível de excedentes 

como de défice, que tenham relevância 

transfronteiras; 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Por conseguinte, o Regulamento 

(UE) n.º 1316/2013 e o Regulamento (UE) 

2015/1017 devem ser alterados em 

conformidade, 

(22) Por conseguinte, o Regulamento 

(UE) 2015/1017 deve ser alterado em 

conformidade, 

 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 
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Texto da Comissão Alteração 

«A fim de melhor responder às deficiências 

de mercado ou a situações de investimento 

insuficiente, as atividades especiais do BEI 

que são apoiadas pelo FEIE devem 

normalmente apresentar características 

como a subordinação, a participação em 

instrumentos de partilha de riscos, uma 

natureza transfronteiras, a exposição a 

riscos específicos ou outros aspetos 

identificáveis, conforme descritos em 

maior pormenor no anexo II.» 

«A fim de melhor responder às deficiências 

de mercado, à complexidade de projetos 

multinacionais transfronteiras ou a 

situações de investimento insuficiente, as 

atividades especiais do BEI que são 

apoiadas pelo FEIE devem normalmente 

apresentar características como a 

subordinação, a participação em 

instrumentos de partilha de riscos, uma 

natureza transfronteiras, a exposição a 

riscos específicos ou outros aspetos 

identificáveis, conforme descritos em 

maior pormenor no anexo II». 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

«Os projetos apoiados pelo FEIE que 

consistem em infraestruturas físicas que 

associem dois ou mais Estados-Membros 

ou na extensão de infraestruturas físicas ou 

de serviços associados às infraestruturas 

físicas de um Estado-Membro para um ou 

mais Estados-Membros, serão igualmente 

considerados fonte de adicionalidade.»; 

«Os projetos apoiados pelo FEIE que 

consistem em infraestruturas físicas que 

associem dois ou mais Estados-Membros, 

os projetos previstos no anexo I do 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 que cria 

o Mecanismo Interligar a Europa, bem 

como os projetos que dão aplicação à 

SESAR e ao ERTMS, e os projetos que 

implicam a extensão de infraestruturas 

físicas ou de serviços associados às 

infraestruturas físicas de um Estado-

Membro para um ou mais Estados-

Membros diferentes, serão igualmente 

considerados fonte de adicionalidade. O 

Comité de Investimento avalia, no âmbito 

do seu processo de seleção, se os projetos 

cumprem os requisitos estabelecidos no 

presente número. O Comité de 

Investimento zela por que o princípio da 

adicionalidade seja verificado durante o 

processo de seleção.»; 
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Alteração   21 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) No artigo 6.º, n.º 1, é aditada a 

seguinte alínea: 

 «e-A) Sejam mais difíceis de financiar 

por outras fontes e tenham um maior 

impacto social.» 

 

Alteração   22 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-B) (novo) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-B) No artigo 6.º, n.º 2, é aditado o 

seguinte parágrafo: 

 «Os projetos e investimentos de menor 

dimensão devem ser apoiados pelo FEIE, 

tendo em conta a adicionalidade e em 

estreita cooperação com os bancos de 

fomento nacionais.» 

 

Alteração   23 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea -a) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

 (-a) No artigo 7.º, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

O Conselho Diretivo é composto por O Conselho Diretivo é composto por 
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quatro membros: três nomeados pela 

Comissão e um pelo BEI. O Conselho 

Diretivo elege o seu Presidente de entre os 

seus membros para um mandato de três 

anos, renovável uma vez. O Conselho 

Diretivo delibera por consenso. 

quatro membros: três nomeados pela 

Comissão e um pelo BEI. O Conselho 

Diretivo elege o seu Presidente de entre os 

seus membros para um mandato de três 

anos, renovável uma vez. O Conselho 

Diretivo delibera por consenso, com base 

numa análise rigorosa de cada situação 

debatida.  

 

Alteração   24 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea -a-A) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 4 

 
Texto em vigor Alteração 

 (-a-A) No artigo 7.º, o n.º 4 passa a ter a 

seguinte redação: 

4. Os Estados-Membros e outros 

terceiros podem contribuir para o FEIE – 

sob reserva de acordo do Conselho 

Diretivo, no caso dos outros terceiros – sob 

a forma de garantias ou de numerário, no 

caso dos Estados-Membros, e apenas sob a 

forma de numerário, no caso dos outros 

terceiros. Os Estados-Membros e outros 

terceiros não podem ser membros do 

Conselho Diretivo nem intervir na 

nomeação de pessoal do FEIE, incluindo os 

membros do Comité de Investimento, nem 

têm quaisquer direitos relativamente a 

outros aspetos da governação do FEIE, tal 

como estabelecido no presente 

regulamento. 

4. Os Estados-Membros e outros 

terceiros podem contribuir para o FEIE – 

sob reserva de acordo do Conselho 

Diretivo, no caso dos outros terceiros – sob 

a forma de garantias ou de numerário, no 

caso dos Estados-Membros, e da mesma 

forma também no caso dos outros 

terceiros. Os Estados-Membros e outros 

terceiros não podem ser membros do 

Conselho Diretivo nem intervir na 

nomeação de pessoal do FEIE, incluindo os 

membros do Comité de Investimento, nem 

têm quaisquer direitos relativamente a 

outros aspetos da governação do FEIE, tal 

como estabelecido no presente 

regulamento. 

 

Alteração   25 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea -a-B) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 
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 (-a-B) No artigo 7.º, o n.º 5 passa a ter a 

seguinte redação: 

O Acordo FEIE deve estipular que o FEIE 

tenha um Diretor Executivo, incumbido da 

gestão corrente do FEIE e da preparação e 

presidência das reuniões do Comité de 

Investimento a que se refere o n.º 6. 

O Acordo FEIE deve estipular que o FEIE 

tenha um Diretor Executivo, incumbido da 

correta gestão corrente do FEIE e da 

preparação e presidência das reuniões do 

Comité de Investimento a que se refere o 

n.º 6. 

 

Alteração   26 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea -a-C) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (-a-C) No artigo 7.º, n.º 7, é aditado o 

seguinte parágrafo: 

 «O Conselho Diretivo deve reforçar a 

cooperação entre o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos e os Fundos 

Estruturais, o Mecanismo Interligar a 

Europa e o programa Horizonte 2020, a 

fim de favorecer os financiamentos 

combinados e reforçar o efeito de 

alavanca dos investimentos europeus, 

nomeadamente no setor dos transportes.» 

 

Alteração   27 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 8 – alínea k-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 ii-A) É aditada a seguinte alínea k-A): 

 «k-A) Defesa.»; 

 

Alteração   28 

Proposta de regulamento 
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 2 – alínea i-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) No n.º 2, é aditada a seguinte 

alínea i-A): 

 «i-A) Apoio às iniciativas da União no 

setor da defesa, em especial através de: 

 (i)  investigação e desenvolvimento a 

nível da União; 

 (ii)  desenvolvimento das capacidades 

de defesa da União; 

 (iii)  PME e empresas de média 

capitalização do domínio da defesa»;» 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

«O BEI vela para que pelo menos 40 % do 

financiamento do FEIE, ao abrigo da 

vertente Infraestruturas e Inovação, apoie 

projetos com componentes que 

contribuam para a ação climática, em 

consonância com os compromissos da 

COP21. O Conselho Diretivo deve 

fornecer orientações pormenorizadas para 

o efeito.»; 

«O BEI vela para que pelo menos 40 % do 

financiamento do FEIE, ao abrigo da 

secção Infraestruturas e Inovação, apoie 

projetos com uma importante componente 

relativa à ação climática, em consonância 

com os compromissos da COP21. O 

Conselho Diretivo deve fornecer 

orientações pormenorizadas para o efeito. 

 O BEI envida esforços para que pelo 

menos 20 % do financiamento do FEIE 

apoie projetos relacionados com o 

desenvolvimento de infraestruturas de 

transporte e de equipamentos e 

tecnologias inovadoras para os 

transportes, abrangidos pela alínea c). 

 O BEI procura alcançar uma distribuição 

geográfica equitativa dos investimentos 

entre os Estados-Membros. 
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 Sem prejuízo dos objetivos fixados no 

presente número, são levados a cabo os 

projetos aprovados para financiamento 

pelo FEIE no domínio do capital humano 

e da saúde, como investimentos 

produtivos em hospitais e 

estabelecimentos de ensino abrangidos 

pela alínea g).»; 

 

Alteração   30 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) No n.º 2, alínea c), é aditada a 

seguinte subalínea: 

 «iii-A) infraestruturas ferroviárias e 

outros projetos ferroviários;» 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea i) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

«c) A mobilização de conhecimentos 

locais para facilitar o apoio prestado pelo 

FEIE em toda a União e contribuindo, 

sempre que possível, para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE mencionado no ponto 8 do anexo II, 

apoiando o BEI a iniciar operações;»; 

«c) A mobilização de conhecimentos 

regionais e locais para facilitar o apoio 

prestado pelo FEIE em toda a União e 

contribuindo para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE mencionado no ponto 8 do anexo II, 

apoiando o BEI e os promotores de 

projetos a iniciar operações;»; 

 

Alteração   32 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea ii) 
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Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

«e) A prestação de um apoio ativo a 

favor da criação de plataformas de 

investimento;»; 

«e) A prestação de um apoio ativo a 

favor da criação de plataformas de 

investimento, incluindo plataformas de 

investimento setoriais;»; 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iii-A) É aditada a seguinte alínea f-A): 

 «f-A) A prestação de aconselhamento 

em relação a projetos que envolvam dois 

ou mais Estados-Membros e o apoio à 

criação de veículos financeiros para 

projetos multinacionais ou 

transfronteiras.»; 

 

Alteração   34 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea iii-B) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea f-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 iii-B) É aditada a seguinte alínea f-B): 

 «f-B)  A disponibilização de exemplos de 

boas práticas de PPP no domínio do 

desenvolvimento de infraestruturas 

ferroviárias;» 
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Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea iii-C) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea f-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iii-C) É aditada a seguinte alínea f-C): 

 «f-C) A disponibilização das melhores 

práticas e de modelos para a estruturação 

de projetos em áreas-chave dos domínios 

enumerados no artigo 9.º, n.º 2, alíneas 

b), c), e) e f), tomando em consideração as 

mais recentes orientações do Eurostat 

sobre a contabilidade da dívida pública 

das PPP.»; 

 

Alteração   36 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) É aditado o seguinte n.º 3-A: 

 «3-A. A PEAI assegura a 

complementaridade do Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos com 

outros programas europeus, a fim de 

aumentar o nível de sinergia, favorecer os 

financiamentos combinados e reforçar o 

efeito de alavanca dos instrumentos 

financeiros europeus;» 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea b) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 18 – n.os 7 e 8 
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Texto da Comissão Alteração 

b) Os n.os 7 e 8 são suprimidos; Suprimido 

 

Alteração   38 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Artigo 19 – parágrafo 1-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) No artigo 19.º é aditado o seguinte 

parágrafo 1-B: 

 «O BEI apresenta e publica no seu sítio 

web um relatório anual com informações 

detalhadas de cada projeto de transporte 

que tenha recebido apoio da UE através 

do FEIE, indicando claramente os 

montantes correspondentes do 

investimento total esperado.» 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 1 – alínea a) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Anexo II – ponto 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

«É de evitar a concessão de qualquer 
apoio do FEIE a favor de projetos de 

autoestradas, a não ser que tal seja 

necessário para apoiar o investimento 
privado no domínio dos transportes nos 

países beneficiários do Fundo de Coesão 

ou no caso de projetos de transportes 

transfronteiras que envolvam pelo menos 

um país beneficiário do Fundo de 

Coesão.»; 

«O apoio do FEIE a favor de projetos de 

autoestradas deve limitar-se ao 

investimento público e/ou privado no 

domínio dos transportes nos países 

beneficiários do Fundo de Coesão, nas 

regiões menos desenvolvidas ou em 
projetos de transportes transfronteiras ou 

ser utilizado, se for necessário, para 

renovar e manter as infraestruturas 

rodoviárias e melhorar a segurança 

rodoviária, desenvolver equipamento do 

sistema de transporte inteligente ou 

garantir o nível de serviço e a integridade 

das autoestradas da rede transeuropeia de 
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transportes, em particular zonas de 

estacionamento seguras, estações de 

serviço com combustíveis limpos e 

sistemas de carregamento elétrico.»; 

Alteração   40 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 1 – alínea a) 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Anexo II – ponto 2 – alínea b – parágrafo 1-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 «O apoio do FEIE deve também ser 

explicitamente possível para a 

manutenção e a renovação das 

infraestruturas de transporte existentes.»; 

 

Alteração   41 

Proposta de regulamento 

Anexo – ponto 3 

Regulamento (UE) 2015/1017 

Anexo II – ponto 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

«O painel de avaliação deve ser divulgado 

ao público logo que uma operação que 

beneficie de uma garantia da UE for 

assinada, excluindo as informações 

comercialmente sensíveis.»; 

«O painel de avaliação deve ser divulgado 

ao público logo que uma operação que 

beneficie de uma garantia da UE for 

aprovada, excluindo as informações 

comercialmente sensíveis. O Comité de 

Investimento fornece ao Parlamento o 

painel de indicadores de todos os projetos 

FEIE.»; 
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Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro 

de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine 

Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, 

Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István 
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Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 
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votação final 

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, 

Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Herbert Dorfmann 
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