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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão

O Regulamento Financeiro estabelece os princípios e os procedimentos a seguir na elaboração 
e execução do orçamento da UE e no controlo dos fundos da UE. Com a revisão proposta, a 
Comissão visa alcançar regras mais simples e flexíveis que deverão contribuir para a 
otimização das despesas e do impacto do atual QFP em vigor até 2020. A revisão inclui 
alterações substanciais às regras financeiras gerais (parte I da proposta) e alterações 
correspondentes às regras aplicáveis aos fundos setoriais (parte II). A proposta altera ainda 
uma série de disposições específicas nos atos de base dos programas de financiamento da UE, 
nomeadamente dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. 

No que diz respeito ao setor dos transportes, a proposta introduz a «abordagem de 
financiamento misto» no Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e estabelece as regras 
genéricas correspondentes no Regulamento Financeiro (artigos 2.º, 153.º e 272.º). A proposta 
aumenta ainda a dotação financeira disponível para o setor dos transportes no âmbito do MIE, 
a fim de fornecer um apoio adicional aos projetos da RTE-T (artigo 272.º/16.º-A, n.º 7). Além 
disso, uma alteração no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) alarga o 
âmbito do apoio ao investimento em infraestruturas de turismo sustentável (artigo 264.º). 

Os mecanismos de financiamento misto do MIE têm como objetivo aumentar a eficácia do 
financiamento da UE destinado a projetos de interesse comum nas redes transeuropeias 
mediante (i) a captação de recursos adicionais de investidores privados, (ii) a alavancagem do 
financiamento público através da combinação de subvenções ou instrumentos financeiros/de 
partilha de riscos do MIE com financiamento de parceiros institucionais e investidores, (iii) o 
reforço da coordenação na elaboração, financiamento e apresentação de projetos, e (iv) um 
alinhamento mais flexível de projetos ao longo do tempo, nomeadamente no que diz respeito 
à respetiva preparação e maturidade financeiras. 

Os mecanismos de financiamento misto serão executados indiretamente por parceiros 
institucionais escolhidos pela Comissão Europeia tais como, por exemplo, o Banco Europeu 
de Investimento ou bancos de promoção nacionais (artigo 153.º). Os mecanismos de 
financiamento misto do MIE podem ser financiados a partir das dotações reservadas tanto 
para subvenções como para instrumentos financeiros e podem apoiar projetos com 
subvenções bem como com instrumentos financeiros, tais como garantias. Sempre que um 
mecanismo de financiamento misto executar instrumentos financeiros, os acordos e 
investimentos devem cumprir as respetivas regras estabelecidas no título X, que se aplica 
igualmente às combinações com subvenções (artigo 208.º, n.º 2) e exige uma avaliação 
ex ante do mecanismo de financiamento misto como um todo. 

As prioridades do MIE para a elegibilidade dos projetos apoiados no âmbito de uma operação 
de financiamento misto permanecem inalteradas pela proposta e serão as definidas no atual 
regulamento e nas orientações para a RTE-T. Além disso, continuará a aplicar-se a 
governação do MIE em vigor, por forma a que, através do Comité de Coordenação do MIE, 
os Estados-Membros sejam consultados e aprovem a criação de um mecanismo de 
financiamento misto, bem como a seleção de projetos que o mesmo financia. As respetivas 
decisões da Comissão serão transmitidas ao Parlamento e ao Conselho. 
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Posição do relator

O relator congratula-se com a proposta na medida em que esta coloca a criação de 
mecanismos de financiamento misto e a utilização de operações de financiamento misto numa 
base clara no âmbito do MIE e do Regulamento Financeiro subjacente. O financiamento misto 
é, deste modo, destacado como um novo instrumento disponível no financiamento da UE 
tanto para as autoridades como para os investidores dos Estados-Membros e deverá permitir-
lhes encontrar o melhor caminho a seguir para desenvolver e financiar projetos da RTE-T 
através da combinação da assistência financeira da UE com os seus recursos próprios. Tendo 
em conta as enormes necessidades de investimento nas infraestruturas de transporte e os 
orçamentos públicos sobrecarregados dos Estados-Membros e da UE (o que se repetirá no 
próximo QFP), é fundamental permitir um máximo de flexibilidade na utilização dos fundos 
da UE disponíveis e potenciar o seu impacto através da criação, tanto quanto possível, de 
sinergias entre recursos públicos e privados a todos os níveis. 

O financiamento misto no setor dos transportes permanece ainda por explorar na prática, no 
âmbito do atual MIE, iniciando-se com o programa de trabalho para 2018 e com os cerca de 
mil milhões de euros restantes para subvenções do MIE até essa data. Recentes projetos de 
transporte, como, por exemplo, no porto de Calais, nos transportes públicos em Riga ou o 
«Green Shipping Guarantee Programme», que assentam no apoio combinado de subvenções 
ou instrumentos de dívida do MIE e de financiamento (incluindo do FEIE), deixam entrever o 
potencial de um mecanismo de apoio flexível. Os futuros convites do MIE à apresentação de 
propostas em 2017 já testarão a coordenação reforçada na apresentação de projetos, embora 
ainda não sob a forma de mecanismos de financiamento misto. Seria particularmente 
desejável que o financiamento misto impulsionasse projetos de transporte e mobilidade que 
alargassem e aumentassem os investimentos iniciais em infraestruturas apoiados pelo MIE. 

Neste contexto, o financiamento misto do MIE deve não só possibilitar a combinação de 
subvenções ou instrumentos financeiros da UE com financiamento institucional, 
nomeadamente do BEI e do FEIE, mas também promover uma combinação mais ampla com 
contribuições dos orçamentos nacionais ou investidores privados. Por conseguinte, o relator 
propõe a clarificação da variedade de combinações prevista no considerando 239 e no 
artigo 2.º.

A flexibilidade do financiamento misto no âmbito do MIE é também fundamental para refletir 
a diversidade das reservas de projetos da RTE-T e das necessidades nos Estados-Membros. 
Uma vez que os projetos elegíveis serão (pré-)selecionados no âmbito dos mecanismos de 
financiamento misto com base na sua maturidade (financeira), importa assegurar que os 
projetos são selecionados pelo seu mérito qualitativo e não são de facto alinhados sobretudo 
pela sua preparação ou atratividade financeiras. O relator propõe que a Comissão defina os 
critérios necessários para assegurar um processo de seleção transparente e equilibrado ao 
nível dos parceiros de execução (artigo 16.º-A, n.º 6, do MIE). 

O setor dos transportes pode ser o primeiro a beneficiar da nova opção de financiamento 
misto, em virtude da forte procura de apoios nas reservas de projetos da RTE-T. À medida 
que os investimentos nas redes de energia e de telecomunicações forem aumentando 
(incluindo possíveis sinergias com o setor dos transportes, nomeadamente em combustível 
alternativo ou infraestruturas de transporte inteligentes), as novas regras deverão facilitar o 
financiamento misto em todos os setores do MIE. Nos casos em que os projetos de interesse 
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comum envolvam países terceiros, a utilização de mecanismos de financiamento misto não 
deve ser limitada ao transporte, mas antes alargada a todos os setores do MIE. O relator 
propõe a alteração do artigo 16.º-A, n.º 7, do MIE em conformidade. 

Por último, o relator apoia inteiramente o aumento da dotação financeira reservada para o 
transporte no âmbito do MIE para 80 % a 95 % (em vez dos atuais 80 % a 85 %) do 
orçamento já afetado até 2020. Tal deverá libertar recursos adicionais urgentemente 
necessários para apoiar projetos da RTE-T cujos convites à apresentação de propostas no 
âmbito do MIE receberam um número excessivamente elevado de candidaturas.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão do 
Controlo Orçamental, competentes quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os princípios orçamentais 
fundamentais são mantidos. As exceções a 
esses princípios fundamentais para 
domínios específicos, nomeadamente a 
investigação, as ações externas e os fundos 
estruturais deverão ser revistas e 
simplificadas na medida do possível, tendo 
em conta a sua relevância ao longo do 
tempo, o seu valor acrescentado para o 
orçamento e os encargos que impõem às 
partes interessadas.

(3) Os princípios orçamentais 
fundamentais são mantidos. As exceções a 
esses princípios fundamentais para 
domínios específicos, nomeadamente a 
investigação, as ações externas e os fundos 
estruturais deverão ser revistas e 
simplificadas na medida do possível, tendo 
em conta a sua relevância ao longo do 
tempo, o seu valor acrescentado para o 
orçamento e os encargos que impõem às 
partes interessadas. Deverá ser possível 
utilizar os fundos estruturais em 
mecanismos de financiamento misto, a 
fim de permitir a disponibilização de 
apoio a projetos de elevado valor 
acrescentado europeu no domínio das 
infraestruturas de transporte, em todas as 
categorias de regiões, inclusive nas mais 
desenvolvidas e nas regiões em transição.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O nome e o local do beneficiário, 
bem como o montante e o fim a que se 
destinam os fundos não devem ser 
publicados se tal puder comprometer a 
integridade do beneficiário, cujos direitos 
são protegidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, ou se tal 
for prejudicial aos seus interesses 

(22) O nome e o local do beneficiário, 
bem como o montante e o fim a que se 
destinam os fundos não devem ser 
publicados, sempre que haja um risco 
comprovado de que tal divulgação seja 
suscetível de comprometer a integridade do 
beneficiário, cujos direitos são protegidos 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, ou se tal for prejudicial 
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comerciais legítimos. aos seus interesses comerciais legítimos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 239

Texto da Comissão Alteração

(239) A fim de aumentar a eficiência da 
intervenção, pode ser criado um ou vários 
mecanismos de financiamento misto no 
âmbito do Mecanismo Interligar a Europa 
(MIE). Tais mecanismos de financiamento 
misto devem financiar operações de 
financiamento misto que combinem formas 
de apoio não reembolsável e/ou 
instrumentos financeiros do orçamento da 
União, incluindo a combinação de capital 
próprio do MIE e instrumentos financeiros 
de dívida do MIE e o financiamento do 
Grupo BEI (incluindo o financiamento do 
BEI ao abrigo do FEIE) e de instituições 
para o desenvolvimento ou outras 
instituições financeiras, bem como de 
investidores.

(239) A fim de aumentar a eficiência da 
intervenção, pode ser criado um ou vários 
mecanismos de financiamento misto no 
âmbito do Mecanismo Interligar a Europa 
(MIE). Tais mecanismos de financiamento 
misto devem financiar operações de 
financiamento misto que combinem formas 
de apoio não reembolsável (tais como os 
orçamentos dos Estados-Membros, 
subvenções do MIE e os Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento) 
e/ou instrumentos financeiros do 
orçamento da União (incluindo 
combinações de capital próprio do MIE e 
instrumentos financeiros de dívida do MIE) 
com o financiamento do Grupo BEI 
(incluindo o financiamento do BEI ao 
abrigo do FEIE), de instituições para o 
desenvolvimento de bancos de fomento 
nacionais ou de outras instituições 
financeiras, bem como de investidores, 
incluindo apoio financeiro privado sob a 
forma de contribuições financeiras diretas 
e indiretas (nomeadamente através de 
Parcerias Público-Privadas). 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 240

Texto da Comissão Alteração

(240) Um mecanismo de financiamento 
misto no âmbito do MIE deve ter como 
objetivo aumentar o efeito multiplicador 
das despesas da União, captando recursos 
adicionais de investidores privados. Além 
disso, deve assegurar que as ações apoiadas 

(240) Os mecanismos de financiamento 
misto do MIE devem ter como objetivo 
aumentar o efeito multiplicador das 
despesas da União, captando recursos 
adicionais de investidores privados. Além 
disso, devem assegurar que as ações 
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se tornem económica e financeiramente 
viáveis.

apoiadas se tornem económica e 
financeiramente viáveis e contribuir para 
a realização dos objetivos da UE em 
termos de consecução das metas fixadas 
na Conferência de Paris sobre Alterações 
Climáticas (COP21), criação de emprego 
e conectividade transfronteiriça. Sempre 
que o MIE e o FEIE sejam utilizados 
para o financiamento das ações, o 
Tribunal de Contas deverá proceder a 
uma avaliação que analise se estes 
contribuem para alcançar os objetivos da 
União referidos.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 240-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(240-A) O fundo de garantia de 
financiamento do BEI no âmbito do 
FEIE provém do orçamento da UE. 
Assim, é conveniente que o BEI possa 
intervir de modo sistemático a fim de 
fornecer garantias de primeiras perdas 
nos mecanismos de financiamento misto 
de operações já apoiadas pelo orçamento 
da União (MIE, FEIE, etc.), de forma a 
permitir e facilitar a adicionalidade e a 
participação de coinvestidores privados no 
contexto dos mecanismos de 
financiamento misto do MIE. 

Alteração6

Proposta de regulamento
Considerando 241

Texto da Comissão Alteração

(241) A fim de apoiar a implementação 
de projetos com maior valor acrescentado 
para a rede transeuropeia de transportes 
relativa aos corredores da rede principal, 
projetos transfronteiriços e projetos 

Suprimido
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relativos às outras secções da rede 
principal, é necessário permitir 
flexibilidade na utilização do programa de 
trabalho plurianual possibilitando 
alcançar até 95 % dos recursos 
orçamentais financeiros indicados no 
Regulamento (UE) n.º 1316/2013.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 241-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(241-A) A fim de prosseguir a execução 
dos projetos que completam a Rede 
Transeuropeia de Transportes, é 
necessário que os montantes para o QFP 
seguinte não sejam inferiores a 2,5 % 
para o setor dos transportes. 

Alteração8

Proposta de regulamento
Considerando 241-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(241-B) A governação dos 
mecanismos de financiamento misto deve 
basear-se numa avaliação ex ante ao 
abrigo do Regulamento Financeiro e deve 
ter em conta os ensinamentos retirados da 
execução do «convite ao financiamento 
misto» do MIE referido no Programa de 
trabalho plurianual de 20171a do MIE, 
publicado em 20 de janeiro de 2017. Os 
mecanismos de financiamento misto do 
MIE devem ser estabelecidos pelos 
programas de trabalho plurianuais e/ou 
anuais adotados ao abrigo dos artigos 17.º 
e 25.º do Regulamento (UE) n.º 1316/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho1b. 
A Comissão deve comunicar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
forma transparente e atempada, a 
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execução de quaisquer mecanismos de 
financiamento misto.

________________
1a Decisão de Execução da Comissão, de 20 de 
janeiro de 2017, que altera a Decisão de Execução 
da Comissão C(2014)1921, que estabelece um 
Programa de Trabalho Plurianual 2014-2020 para 
concessão de assistência financeira no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) - Setor dos 
Transportes C(2017)0164.

_____________________________

1b 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. Texto relevante para efeitos do EEE 
(JO L 348 de 20.12.2013, p. 129-171).

Alteração9

Proposta de regulamento
Considerando 241-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(241-C) Os mecanismos de 
financiamento misto do MIE têm por 
objetivo facilitar e simplificar as 
candidaturas a qualquer forma de apoio, 
incluindo subvenções da União no âmbito 
do MIE e de financiamento do setor 
privado. Os mecanismos de financiamento 
misto devem visar a otimização do 
processo de candidatura para os 
promotores de projetos através do 
estabelecimento de um único processo de 



AD\1123021PT.docx 11/19 PE597.693v02-00

PT

avaliação do ponto de vista técnico e 
financeiro.

Alteração10

Proposta de regulamento
Considerando 241-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(241-D) Os mecanismos de 
financiamento misto do MIE devem 
aumentar a flexibilidade no que diz 
respeito ao calendário para a 
apresentação de projetos, simplificando e 
agilizando o processo de identificação e 
financiamento de projetos. Devem 
também aumentar a propriedade e o 
compromisso por parte das instituições 
financeiras envolvidas e mitigar o risco de 
os projetos aos quais são concedidas 
subvenções não alcançarem o 
encerramento financeiro e, por 
conseguinte, não receberem pagamentos.

Alteração11

Proposta de regulamento
Considerando 241-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(241-E) Os mecanismos de 
financiamento misto do MIE devem 
contribuir para o reforço da coordenação, 
do intercâmbio de informações e da 
cooperação entre os Estados-Membros, a 
Comissão, o BEI, os bancos de fomento 
nacionais e os investidores a fim de e 
apoiar um sólido canal de projetos que 
prossigam os objetivos estratégicos do 
MIE.

Alteração12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. «Operação de financiamento 
misto», uma ação realizada no âmbito de 
um mecanismo de financiamento misto que 
combina formas de apoio não reembolsável 
e/ou instrumentos financeiros do 
orçamento da UE e instrumentos 
financeiros de instituições para o 
desenvolvimento ou outras instituições 
financeiras públicas, bem como de 
instituições financeiras comerciais e 
investidores. As operações de 
financiamento misto podem incluir uma 
ação preparatória que conduza a potenciais
investimentos de instituições financeiras;

6. «Operação de financiamento 
misto», uma ação realizada no âmbito de 
um mecanismo de financiamento misto que 
combina formas de apoio não reembolsável 
e/ou instrumentos financeiros do 
orçamento da UE e instrumentos 
financeiros de instituições para o 
desenvolvimento ou outras instituições 
financeiras públicas, bem como de 
instituições financeiras comerciais e 
investidores, sem prejuízo da norma 
constante do artigo 201.º, n.º 4, de acordo 
com o qual a execução do orçamento da 
UE apenas deve ser confiada a 
organismos de direito público ou a 
organismos investidos de uma missão de 
serviço público. As operações de 
financiamento misto podem incluir uma 
ação preparatória que conduza a potenciais 
investimentos de instituições financeiras;

Alteração13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Mecanismo de financiamento 
misto», um mecanismo concebido como 
um quadro de cooperação entre a Comissão 
e as instituições para o desenvolvimento ou 
outras instituições financeiras, bem como 
instituições financeiras comerciais e 
investidores, que visa alcançar 
determinadas políticas e objetivos 
prioritários da União relativos à utilização 
das operações de financiamento misto e 
outras ações individuais;

7. «Mecanismo de financiamento 
misto», um mecanismo concebido como 
um quadro de cooperação entre a Comissão 
e as instituições para o desenvolvimento ou 
outras instituições financeiras, bem como 
instituições financeiras comerciais e 
investidores, que visa alcançar 
determinadas políticas e objetivos 
prioritários da União relativos à utilização 
das operações de financiamento misto e 
outras ações individuais, sem conduzir à 
privatização dos lucros ou à socialização 
dos prejuízos, sem prejuízo da norma 
constante do artigo 201.º, n.º 4, de acordo 
com o qual a execução do orçamento da 
UE apenas deve ser confiada a 
organismos de direito público ou a 
organismos investidos de uma missão de 
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serviço público.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º -1
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1 Ao artigo 15.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea:

«(b-A) Contribuir para minimizar os 
custos externos, nomeadamente os 
causados por alterações climáticas e 
acidentes;»

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 16-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição total do orçamento 
da União para os instrumentos financeiros 
não pode exceder 10 % da dotação 
financeira total do MIE mencionada no 
artigo 5.º, n.º 1.

3. A soma da contribuição total do 
orçamento da União para os mecanismos 
de financiamento misto do MIE e dos 
instrumentos financeiros mencionada no 
artigo 14.º, n.º 2, não pode exceder 10 % 
da dotação financeira total do MIE 
mencionada no artigo 5.º, n.º 1.

Alteração16

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 16.º-A – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os 10 % da dotação financeira total do 
MIE mencionada no artigo 5.º, n.º 1, não 
forem integralmente utilizados para 
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mecanismos de financiamento misto do 
MIE e/ou instrumentos financeiros, o 
montante remanescente deve ser 
disponibilizado para a dotação financeira 
total do MIE mencionada no artigo 5.º, 
n.º 1, e redistribuído pela mesma.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 16-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio concedido ao abrigo do 
mecanismo de financiamento misto do 
MIE sob a forma de subvenções deve 
obedecer às condições de elegibilidade e às 
condições para a concessão de assistência 
financeira estabelecidas no artigo 7.º. O 
montante da assistência financeira a 
conceder às operações de financiamento 
misto apoiadas através de um mecanismo 
de financiamento misto do MIE é 
modulado com base na análise custo-
benefício e na necessidade de maximizar o 
efeito de alavanca do financiamento da 
União.

4. O apoio concedido ao abrigo do 
mecanismo de financiamento misto do 
MIE sob a forma de subvenções e 
instrumentos financeiros deve obedecer às 
condições de elegibilidade e às condições 
para a concessão de assistência financeira 
estabelecidas no artigo 7.º. O montante da 
assistência financeira a conceder às 
operações de financiamento misto apoiadas 
através de um mecanismo de 
financiamento misto do MIE é modulado 
com base na análise custo-benefício, na 
disponibilidade de recursos orçamentais 
da União e na necessidade de maximizar o 
efeito de alavanca do financiamento da 
União. A subvenção concedida não 
excederá as percentagens de 
financiamento definidas no artigo 10.º.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 16-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4a. A Comissão, em cooperação com o 
BEI, deve analisar a possibilidade de o 
BEI fornecer de forma sistemática 
garantias de primeiras perdas no âmbito 
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dos mecanismos de financiamento misto 
do MIE, de forma a permitir e facilitar a 
adicionalidade e a participação de 
coinvestidores privados no setor dos 
transportes. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 16-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A União, qualquer Estado-Membro 
e outros investidores podem contribuir para 
mecanismos de financiamento misto do 
MIE, desde que a Comissão concorde com 
as especificações dos critérios de 
elegibilidade dos mecanismos de 
financiamento misto e/ou com a estratégia 
de investimento do mecanismo que possa 
ser necessário introduzir devido à 
contribuição adicional. Esses recursos 
adicionais são implementados pela 
Comissão em conformidade com o n.º 2.

5. A União, qualquer Estado-Membro 
e outros investidores podem contribuir para 
mecanismos de financiamento misto do 
MIE, desde que a Comissão concorde com 
as especificações dos critérios de 
elegibilidade dos mecanismos de 
financiamento misto e/ou com a estratégia 
de investimento do mecanismo que possa 
ser necessário introduzir devido à 
contribuição adicional e a fim de cumprir 
os requisitos do presente regulamento ao 
levar a cabo projetos de interesse comum.
Esses recursos adicionais são 
implementados pela Comissão em 
conformidade com o n.º 2.

A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 26.º, que 
complementam o presente regulamento, 
estabelecendo regras e condições 
pormenorizadas para as especificações a 
que se refere o primeiro parágrafo, que 
possam ser necessárias para as 
contribuições dos Estados-Membros ou de 
outros investidores.

Alteração20

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 16.º-A – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

‘6. As ações que beneficiam de apoio 
através de um mecanismo de 
financiamento misto do MIE são 
selecionadas em função da sua maturidade 
e devem procurar a diversificação setorial 
em conformidade com os artigos 3.º e 4.º, 
assim como o equilíbrio geográfico entre 
os vários Estados-Membros. Essas ações 
devem preencher os seguintes critérios:»

‘6. As ações que beneficiam de apoio 
através de um mecanismo de 
financiamento misto do MIE são 
selecionadas em função da sua maturidade, 
tendo em conta um conjunto mínimo de 
critérios. A Comissão adota atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
26.º, estabelecendo os referidos critérios, e 
deve procurar a diversificação setorial em 
conformidade com os artigos 3.º e 4.º, 
assim como o equilíbrio geográfico entre 
os vários Estados-Membros. Essas ações 
devem preencher os seguintes critérios:»

Alteração21

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 16-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

‘7. As operações de financiamento 
misto realizadas em países terceiros podem 
beneficiar do apoio de um mecanismo de 
financiamento misto do transporte no 
âmbito do MIE se forem necessárias para a 
execução de um projeto de interesse 
comum.»

‘7. As operações de financiamento 
misto realizadas em países terceiros podem 
beneficiar do apoio de um mecanismo de 
financiamento misto no âmbito do MIE se 
forem necessárias para a execução de um 
projeto de interesse comum.»

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 272 – parágrafo 1 – n.º 2
Regulamento (UE) n.º 1316/2013
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 17.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«O montante da dotação financeira 
situar-se-á entre 80 % e 95 % dos 
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recursos orçamentais referidos no artigo 
5.º , n.º 1, alínea a).»
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