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SUGESTÕES 

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 incorporar 

as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Solicita à Comissão que, aquando da avaliação e elaboração da nova proposta legislativa, 

tenha em conta as observações formuladas pelo Parlamento no presente relatório sobre a 

aplicação; 

2. Congratula-se com a constituição dos órgãos do FEIE e com a transparência do processo 

de seleção dos membros da sua estrutura de governação; convida, no entanto, os órgãos do 

FEIE a informarem regularmente o Parlamento, o Conselho e o público, em pormenor e 

de forma mais transparente sobre os projetos do FEIE; sugere que a Plataforma Europeia 

de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) reforce a sua informação às PME e às 

microempresas, entre outros; 

3. Acolhe com agrado a orientação estratégica aprovada pelo Conselho Diretivo do FEIE em 

dezembro de 2015, que inclui limites de concentração geográfica indicativos; regista uma 

distribuição geográfica desequilibrada entre os beneficiários do FEIE; regista que, durante 

o primeiro ano de operações, 92 % de todo o investimento se concentrou nos países da 

UE-15, enquanto apenas 8 % chegou aos países da UE-13 e que, até à data, 10 

Estados-Membros, maioritariamente da Europa Central e Oriental, beneficiaram de 

operações apenas ao abrigo da vertente PME do FEIE; recorda que o critério do rácio do 

PIB é relevante, nomeadamente para assegurar a coesão económica, social e territorial, 

com vista a garantir uma repartição equilibrada dos projetos, tendo em conta a atividade 

económica global de cada país, a necessidade de investimentos e o nível de emprego; 

sublinha que a concentração de capital aumenta as disparidades sociais e económicas na 

UE;  

4. Recorda que não é possível forçar investimentos de risco e que os mesmos, na maior parte 

das vezes, não compensam num ambiente com baixas taxas de crescimento e procura 

fraca; solicita, por isso, para além de uma repartição geográfica equilibrada, que os 

financiamentos do FEIE sejam associados de forma mais estreita a desenvolvimentos 

bem-sucedidos em matéria de política económica e orçamental; 

5. Lamenta a ausência de limites de concentração na fase inicial de lançamento; recorda que 

o setor dos transportes tem tido a maior contribuição para o FEIE, com 2,2 mil milhões de 

EUR do total de 8 mil milhões de EUR, o que representa mais de 25 % do total do fundo 

de garantia; regista com preocupação que o setor dos transportes recebeu apenas cerca de 

13 % de todo o investimento mobilizado e disponibilizado até à data ao abrigo da vertente 

infraestruturas e inovação do FEIE, o que está longe do limite de 30 % estabelecido para 

cada setor; exorta o Comité de Investimento a conferir especial atenção aos projetos do 

setor dos transportes, uma vez que ainda estão muito pouco representados na carteira de 

investimentos e que os transportes têm um papel importante no desenvolvimento 

económico e na segurança dos consumidores; 

6. Exorta a Comissão a introduzir regras para a seleção de projetos sustentáveis, 

associando-os aos principais objetivos e metas de política da UE, como a mobilidade com 

emissões zero ou reduzidas, ou a iniciativas existentes, como as redes transeuropeias de 
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ciclovias em combinação com o transporte ferroviário ou iniciativas que visem 

restabelecer as ligações ferroviárias regionais transfronteiras que foram abandonadas ou 

desmanteladas1; 

7. Recorda que os resultados do painel de avaliação, quer quanto às operações aprovadas 

quer quanto às operações rejeitadas, devem ser tornados públicos de forma transparente, 

acessível e regular; 

8. Expressa dúvidas acerca da adicionalidade de alguns dos primeiros projetos selecionados 

no domínio dos transportes, tendo em conta que podiam, muito provavelmente, ter sido 

financiados sem o FEIE; 

9. Reconhece que os projetos de infraestruturas apresentados ao BEI se enquadram, muitas 

vezes, nas operações tradicionais do BEI, porquanto são apresentados por autoridades que 

beneficiam de garantias públicas e, por conseguinte, apresentam um risco reduzido; exorta 

o BEI a analisar outros parâmetros que permitam qualificar tais projetos como adicionais e 

elegíveis para o FEIE e a reforçar a promoção das oportunidades do FEIE entre os 

parceiros privados, a fim de aumentar verdadeiramente o número de projetos ao abrigo 

desta fase inicial do FEIE; 

10. Solicita que o valor acrescentado europeu seja considerado no processo de seleção e que o 

FEIE esteja em consonância com os objetivos de política da UE, mormente os projetos 

transfronteiriços e outros projetos pré-identificados no Mecanismo Interligar a Europa 

(MIE) e noutras iniciativas emblemáticas da UE no domínio dos transportes (tais como 

ERTMS e SESAR); sublinha que as prioridades de política da União, como uma 

mobilidade intermodal com emissões zero ou reduzidas, o emprego de alta qualidade, a 

eficiência na utilização de recursos, infraestruturas sustentáveis, a investigação e inovação 

e as sinergias entre redes transeuropeias de transportes, de energia e de telecomunicações, 

deverão ser tidas em conta; 

11. Insta a Comissão a pôr o acento no investimento em projetos que contribuam para 

minimizar os custos externos; 

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

assegurar a adicionalidade exigida e incentivará os investidores a apresentarem projetos 

que, provavelmente, não teriam sido realizados noutras circunstâncias; insta o BEI e a 

Comissão a promoverem a combinação de subvenções da UE (diversos mecanismos da 

UE, tais como o MIE, o H2020, os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – 

FEEI) com o FEIE, no intuito de melhorar o perfil financeiro dos projetos de 

infraestruturas que criam valor acrescentado europeu; 

13. Observa que os projetos de infraestruturas de transportes em regime de parceria 

público-privada (PPP) deverão geralmente basear-se no princípio do «utilizador pagador», 

a fim de reduzir o ónus imposto aos orçamentos públicos e aos contribuintes para a 

construção e manutenção das infraestruturas; observa que é importante coordenar os 

vários tipos de financiamento da UE, de modo a garantir que os objetivos da política de 

transportes da UE sejam cumpridos em toda a UE, e não promover fundos de tipo PPP à 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 



 

AD\1120947PT.docx 5/6 PE594.092v02-00 

 PT 

custa dos Fundos Estruturais; 

14. Sublinha o arranque promissor da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento (PEAI) e regista a concentração setorial e geográfica dos investimentos 

realizados até à data; insta a PEAI a melhorar o desempenho geral e reforçar a sua 

presença nos países em que o FEIE tem tido dificuldades em se estabelecer e onde se 

verifica uma falta de capacidade administrativa para apresentar projetos viáveis, 

designadamente nos países beneficiários do Fundo de Coesão; exorta a PEAI, além disso, 

a proporcionar aconselhamento específico para apoiar determinados projetos no domínio 

dos transportes, sempre que se verifique uma elevada aversão ao risco ou o risco esteja 

fragmentado entre os investidores (como os projetos transfronteiras/multinacionais e os 

projetos de infraestruturas a longo prazo/que geram receitas); 

15. Considera que, para melhorar o desempenho do FEIE quer à escala nacional quer à escala 

regional e o valor acrescentado para a Europa, é necessário reforçar a cooperação do BEI, 

que orienta o FEIE, com os bancos nacionais e regionais de fomento, bem como com as 

autoridades locais; 

16. Regista com preocupação que o número reduzido de projetos no domínio dos transportes 

no âmbito do FEIE parece indiciar que este setor tem dificuldade em obter financiamento 

maioritário ou exclusivo a partir de investidores privados, apesar de o financiamento do 

MIE ter sido quase esgotado e de não haver financiamentos alternativos da UE até 2020; 

solicita, por conseguinte, que o financiamento do MIE seja reforçado no próximo quadro 

financeiro; 

17. Lamenta a falta de dados disponíveis sobre o montante total das operações assinadas ao 

abrigo da «vertente PME» do FEIE e os investimentos conexos, designadamente no que 

toca à cadeia de abastecimento dos transportes, na indústria aeronáutica e no setor 

ferroviário, e o facto de tal dificultar a verificação dos projetos, resultados, casos de 

sucesso e parâmetros de referência; insiste na necessidade de que o problema da falta de 

dados disponíveis seja retificado; insta a Comissão a dar especial atenção à prestação de 

mais apoio às PME, bem como às autoridades locais e regionais; 

18. Sugere que a Comissão elabore, nos seus relatórios regulares, uma lista de projetos que 

beneficiam da combinação de subvenções do MIE com o FEIE; 

19. Recomenda um reforço da visibilidade dos financiamentos do FEIE com uma ação 

decisiva a nível da UE através de uma campanha de informação e com o lançamento de 

um logotipo FEIE. 
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