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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Salienta que o montante financeiro 
global especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação à 
autoridade legislativa e não pode ser 
fixado enquanto não se chegar a acordo 
sobre a proposta de regulamento que 
estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual para 2014-2020;

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Recorda a sua Resolução, de 8 de 
junho de 2011, intitulada "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva"1; 
reitera que são necessários recursos 
adicionais suficientes no próximo QFP 
para permitir à União respeitar as suas 
prioridades políticas existentes e as novas 
tarefas previstas no Tratado de Lisboa, 
bem como responder aos acontecimentos 
imprevistos; salienta que, mesmo 
aumentando pelo menos em 5% o nível de 
recursos do próximo QFP em relação ao 
nível de 2013, só será possível um 
contributo restrito para a consecução dos 
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objetivos e compromissos estabelecidos 
pela União e do princípio de solidariedade 
da União; desafia o Conselho, caso não 
partilhe desta abordagem, a identificar 
claramente quais das suas prioridades 
políticas ou projetos podem ser totalmente 
abandonados, não obstante o seu 
comprovado valor acrescentado europeu;

______________

1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) São estabelecidas sinergias estreitas 
entre os instrumentos de financiamento 
do mecanismo Interligar a Europa e o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) para financiar as 
infraestruturas nas regiões 
transfronteiriças no quadro da rede 
global.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
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transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os Estados-
Membros elegíveis para o Fundo de 
Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os Estados-
Membros elegíveis para o Fundo de 
Coesão, e, se for o caso, reforçar a 
capacidade administrativa dos mesmos, a 
elaborarem uma carteira adequada de 
projetos por forma a dar a máxima 
prioridade às dotações previstas pelo 
Fundo de Coesão para os países, mas 
também tendo em vista apoiá-los a 
candidatarem-se aos 21,7 mil milhões de 
EUR de fundos disponíveis para todos os 
Estados-Membros e assegurar, tanto 
quanto possível, um equilíbrio geográfico.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) É necessário utilizar vários métodos 
de execução, que exigem diferentes taxas 
de financiamento para aumentar a 
eficiência e o impacto da ajuda financeira 
da União, encorajar o investimento privado 
e responder às necessidades específicas de 
cada projeto.

(25) É necessário utilizar vários métodos 
de execução, que exigem diferentes taxas 
de financiamento e instrumentos 
financeiros para aumentar a eficiência e o 
impacto da ajuda financeira da União, 
encorajar o investimento privado e 
responder às necessidades específicas de 
cada projeto. 

Alteração 6
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Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Embora o grosso do investimento no 
âmbito da estratégia Europa 2020 possa 
provir dos mercados e ser incentivado por 
medidas de regulação, o desafio do 
financiamento exige intervenções do setor 
público e o apoio da União através de 
subvenções e de instrumentos financeiros 
inovadores. Os instrumentos financeiros 
deverão ser utilizados para responder a 
necessidades específicas do mercado, de 
acordo com os objetivos do CEF, e não 
barrar o caminho ao financiamento 
privado. Antes de decidir utilizar 
instrumentos financeiros, a Comissão 
deverá efetuar avaliações ex ante desses 
instrumentos.

(34) Embora o grosso do investimento no 
âmbito da estratégia Europa 2020 possa 
provir dos mercados e ser incentivado por 
medidas de regulação, o desafio do 
financiamento exige intervenções do setor 
público e o apoio da União através de 
subvenções e de instrumentos financeiros 
inovadores. Os instrumentos financeiros 
deverão ser utilizados para responder a 
necessidades específicas do mercado, de 
acordo com os objetivos do CEF, ser 
adicionais ou complementares de outras 
medidas de financiamento disponíveis e 
não barrar o caminho ao financiamento 
privado. Antes de decidir utilizar 
instrumentos financeiros, a Comissão 
deverá efetuar avaliações ex ante desses 
instrumentos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Na estratégia Europa 2020, a 
Comissão comprometeu-se a mobilizar 
instrumentos financeiros da União no 
quadro de uma estratégia de financiamento 
coerente que reúna fundos da União e 
fundos nacionais públicos e privados para 
as infraestruturas. A justificação para isso 
reside no facto de, em muitos casos, 
situações de investimento insuficiente e as 
imperfeições do mercado poderem ser 
combatidas mais eficazmente através de 
instrumentos financeiros do que através de 
subvenções. 

(36) Na estratégia Europa 2020, a 
Comissão comprometeu-se a mobilizar 
instrumentos financeiros da União no 
quadro de uma estratégia de financiamento 
coerente que reúna fundos da União e 
fundos nacionais públicos e privados para 
as infraestruturas. A justificação para isso 
reside no facto de, em muitos casos, 
situações de investimento insuficiente e as 
imperfeições do mercado poderem ser 
combatidas mais eficazmente através de 
instrumentos financeiros do que através de 
subvenções, reforçando o efeito de 
alavanca da despesa orçamental e 
potenciando os efeitos multiplicadores em 
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termos de captação de financiamento 
proveniente do setor privado. Tal é 
particularmente relevante num contexto 
de dificuldades de acesso ao crédito e 
imposição de restrições sobre as finanças 
públicas, e perante a necessidade de 
sustentar a recuperação económica da 
Europa. Através de instrumentos 
financeiros, na dependência da procura 
de mercado, projetos com necessidades de 
financiamento similares ver-se-ão 
beneficiados e, por virtude de sinergias 
entre os setores, dever-se-ão potenciar os 
benefícios em termos de impacto sobre o 
mercado, eficiência administrativa e 
utilização de recursos.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) O mecanismo Interligar a Europa 
deverá propor instrumentos financeiros 
para promover a participação substancial 
de investidores e instituições financeiras do 
setor privado nos investimentos em 
infraestruturas. Para serem suficientemente 
atraentes para o setor privado, os 
instrumentos financeiros devem ser 
concebidos e aplicados tendo na devida 
conta a simplificação e a redução do ónus 
administrativo, prevendo ao mesmo tempo 
um nível de flexibilidade capaz de 
responder de um modo flexível a 
necessidades de financiamento 
identificadas. A conceção destes 
instrumentos deverá basear-se na 
experiência adquirida com a aplicação dos 
instrumentos financeiros do quadro 
financeiro plurianual para 2007–2013, 
como o instrumento das garantias de 
empréstimo para os projetos RTE-T 
(LGTT), o Mecanismo de Financiamento 
com Partilha de Riscos (RSFF) e o Fundo 

(37) O mecanismo Interligar a Europa 
deverá propor instrumentos financeiros 
para promover a participação substancial 
de investidores e instituições financeiras do 
setor privado nos investimentos em 
infraestruturas. Para serem suficientemente 
atraentes para o setor privado, os 
instrumentos financeiros devem ser 
concebidos e aplicados tendo na devida 
conta a simplificação e a redução do ónus 
administrativo, prevendo ao mesmo tempo 
um nível de flexibilidade capaz de 
responder de um modo flexível a 
necessidades de financiamento 
identificadas. A conceção destes 
instrumentos deverá basear-se na 
experiência adquirida com a aplicação dos 
instrumentos financeiros do quadro 
financeiro plurianual para 2007–2013, 
como o instrumento das garantias de 
empréstimo para os projetos RTE-T 
(LGTT), o Mecanismo de Financiamento 
com Partilha de Riscos (RSFF), o Fundo 
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Europeu 2020 para a energia, as alterações 
climáticas e as infraestruturas (o chamado
«Fundo Marguerite»). 

Europeu 2020 para a energia, as alterações 
climáticas e as infraestruturas (o chamado 
"Fundo Marguerite") e a iniciativa relativa 
a obrigações para o financiamento de 
projetos integrada na estratégia Europa 
2020.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para garantir a diversificação setorial 
dos beneficiários dos instrumentos 
financeiros e para encorajar a 
diversificação geográfica gradual pelos 
diversos Estados-Membros, a Comissão, 
em parceria como o BEI, através de 
iniciativas conjuntas como o Centro 
Europeu de Especialização em PPP 
(EPEC) e o Jaspers, devem dar apoio aos 
Estados-Membros na elaboração de uma 
carteira adequada de projetos que possam 
ser considerados para financiamento.

(39) Para garantir a diversificação setorial 
dos beneficiários dos instrumentos 
financeiros e para encorajar a 
diversificação geográfica pelos diversos 
Estados-Membros, e dando especial 
atenção aos Estados-Membros elegíveis 
para apoio pelo Fundo de Coesão, a 
Comissão, em parceria como o BEI, 
através de iniciativas conjuntas como o 
Centro Europeu de Especialização em PPP 
(EPEC) e o Jaspers, devem dar apoio aos 
Estados-Membros na elaboração de uma 
carteira adequada de projetos que possam 
ser considerados para financiamento.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As avaliações intercalares e ex post 
deverão ser efetuadas pela Comissão para 
apurar a eficácia e a eficiência do
financiamento e o seu impacto nos 
objetivos gerais do Mecanismo e nas
prioridades da estratégia Europa 2020.

(43) A Comissão deverá efetuar avaliações 
intercalares e ex post para apurar a eficácia 
e a eficiência dos diferentes tipos de apoio 
financeiro, o seu impacto nos objetivos 
gerais do Mecanismo e no volume global 
de investimento público e privado em 
projetos de interesse comum, aumentando 
o montante de investimentos canalizados 
para prioridades da estratégia Europa 



AD\913192PT.doc 9/19 PE492.829v02-00

PT

2020.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, em 
que os projetos pudessem beneficiar de 
uma concatenação de instrumentos, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Contribuir para apoiar projetos 
caracterizados por um valor acrescentado 
europeu e benefícios sociais importantes, 
que não sejam adequadamente 
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financiados pelo mercado.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de novas 
ligações transfronteiras ou de ligações 
melhoradas e estrangulamentos eliminados 
nas vias de transportes que tenham 
beneficiado do Mecanismo Interligar a 
Europa;

i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta tanto nas infraestruturas 
de transportes como nos pontos de ligação 
entre elas nos pontos transfronteiriços. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
número de novas ligações transfronteiras
ou de ligações melhoradas e 
estrangulamentos eliminados nas vias de 
transportes que tenham beneficiado do 
Mecanismo Interligar a Europa;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
implementação do Mecanismo Interligar a 
Europa no período de 2014 a 2020 é de 
50 000 milhões de EUR. Esse montante 
distribui-se pelos setores referidos no 
artigo 3.º do seguinte modo:

1. A dotação financeira para a 
implementação do Mecanismo Interligar a 
Europa no período de 2014 a 2020 é de 50 
000 milhões de EUR, que deverá ser a 
principal referência para a autoridade 
orçamental durante o processo 
orçamental anual, na aceção do ponto 
[17] do Acordo Interinstitucional de 
XX/XX/2013, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre 
a cooperação em matéria orçamental e a 
boa gestão financeira. Esse montante 
distribui-se pelos setores referidos no 
artigo 3.º do seguinte modo:

Alteração 15
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo de 
Coesão;

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento apenas nos 
Estados-Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo de Coesão;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira do Mecanismo 
Interligar a Europa pode cobrir despesas 
referentes a atividades de preparação, 
monitorização, controlo, auditoria e
avaliação, necessárias para a gestão do 
programa e a consecução dos seus 
objetivos, designadamente estudos, 
reuniões de peritos, na medida em que se 
relacionem com os objetivos gerais do 
presente regulamento, despesas ligadas às 
redes TI decorrentes do processamento e 
da troca de informações e ainda todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão do programa.

A dotação financeira do Mecanismo 
Interligar a Europa pode cobrir despesas 
referentes a atividades de preparação, 
monitorização, controlo, auditoria,
avaliação e custos administrativos, 
necessários para a gestão do programa e a 
consecução dos seus objetivos, 
designadamente estudos, reuniões de 
peritos, na medida em que se relacionem 
com os objetivos gerais do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes TI 
decorrentes do processamento e da troca de 
informações e ainda todas as outras 
despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão do programa.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a avaliação intercalar nos termos 3. Após a avaliação intercalar nos termos 
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do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode 
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção dos 
10 000 milhões de EUR transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão.

do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode 
propor transferir entre os setores montantes 
da dotação prevista no n.º 1, com exceção 
dos 10 000 milhões de EUR transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão, sem 
prejuízo das competências da autoridade 
orçamental no processo orçamental 
anual.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

2. No domínio dos transportes, apenas as 
ações que contribuam para projetos de 
interesse comum conformes com o 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] e as ações de 
apoio ao programa podem beneficiar de 
apoio financeiro da União na forma de 
contratos públicos e de instrumentos 
financeiros a título do presente 
regulamento. Na forma de subvenções, 
apenas podem beneficiar de ajuda 
financeira da União a título do presente 
regulamento as seguintes ações:

2. No domínio dos transportes, apenas as 
ações que contribuam para projetos de 
interesse comum conformes com o 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] e as ações de 
apoio ao programa podem beneficiar de 
apoio financeiro da União na forma de 
contratos públicos e de instrumentos 
financeiros a título do presente 
regulamento. Por forma a assegurar, 
também no capítulo da utilização de 
instrumentos financeiros, o maior 
equilíbrio geográfico possível, 
nomeadamente ao nível das ações de 
apoio ao programa a que se refere o n.º 1, 
a Comissão faculta, se for o caso, apoio 
administrativo, reforçando a capacidade 
dos Estados-Membros elaborarem uma 
carteira adequada de projetos para esses 
instrumentos. Na forma de subvenções, 
apenas podem beneficiar de ajuda 
financeira da União a título do presente 
regulamento as seguintes ações:

Alteração 19
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Ações que apoiem as novas 
tecnologias e a inovação para todos os 
modos de transporte.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As propostas podem ser apresentadas 
por um ou vários Estados-Membros, 
organizações internacionais, empresas 
comuns, ou empresas ou entidades públicas 
ou privadas estabelecidas em Estados-
Membros.

1. As propostas podem ser apresentadas 
por um ou vários Estados–Membros, 
organizações internacionais, empresas 
comuns, como, por exemplo, o 
agrupamento europeu de cooperação 
territorial, ou empresas ou entidades 
públicas ou privadas estabelecidas em 
Estados–Membros.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20% dos custos elegíveis.

ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais, assim como as ações que 
apoiem novas tecnologias e inovação para 
todos os modos de transporte: o montante 
da ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 20% dos custos elegíveis.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as taxas de cofinanciamento podem ser 
aumentadas para um máximo de 80% para 
as ações que se baseiem nos elementos de 
prova referidos no artigo 15.º, n.º 2, alínea 
a), do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas], garantam um grau elevado de 
segurança do aprovisionamento à escala 
regional ou da União, reforcem a 
solidariedade da União ou proponham 
soluções altamente inovadoras.

(b) as taxas de cofinanciamento podem ser 
aumentadas para um máximo de 80% para 
as ações que se baseiem nos elementos de 
prova referidos no artigo 15.º, n.º 2, alínea 
a), do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias], garantam um 
grau elevado de segurança do 
aprovisionamento à escala regional ou da 
União, reforcem a solidariedade da União 
ou proponham soluções altamente 
inovadoras, em particular no domínio das 
energias renováveis.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão.

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Tendo em vista assegurar, 
tanto quanto possível, o equilíbrio 
geográfico, a Comissão, na
implementação desses convites, deve 
ajudar os Estados-Membros elegíveis para 
o Fundo de Coesão, e, se for o caso, 
reforçar a capacidade administrativa dos 
mesmos a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos, por forma a 
assegurar a concessão da máxima 
prioridade possível aos projetos que 
respeitem as dotações previstas para os 
países pelo Fundo de Coesão, mas também 
tendo em vista apoiar estes 
Estados-Membros a candidatarem-se aos 
21,7 mil milhões de EUR de fundos 
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disponíveis para todos os 
Estados-Membros. 

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Para assegurar a maior absorção 
possível dos fundos transferidos em todos 
os Estados–Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, deve ser dada especial 
atenção às ações de apoio ao programa no 
âmbito do presente regulamento 
destinadas a reforçar a capacidade 
institucional e a eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos relacionados com o 
desenvolvimento e execução de projetos 
de implementação dos objetivos do CEF.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) empréstimos e/ou garantias facilitados 
por instrumentos de partilha de riscos, 
incluindo mecanismos de melhoria da 
qualidade das obrigações para o 
financiamento de projetos, emitidas por 
uma instituição financeira com base em 
recursos próprios com uma contribuição da 
União para o provisionamento e/ou a 
afetação de capitais;

(b) empréstimos e/ou garantias facilitados 
por instrumentos de partilha de riscos, 
incluindo mecanismos de melhoria da 
qualidade das obrigações para o 
financiamento de projetos, em apoio a 
projetos individuais ou a carteiras de 
projetos, emitidas por uma instituição 
financeira com base em recursos próprios 
com uma contribuição da União para o 
provisionamento e/ou a afetação de 
capitais;

Alteração 26
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva pelos 
vários Estados-Membros.

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas, com tudo o resto constante,
segundo o princípio da «ordem de 
chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica pelos vários 
Estados-Membros.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os instrumentos financeiros visarão 
preservar o valor dos ativos fornecidos 
pelo orçamento da União. Podem gerar 
rendimentos aceitáveis para cumprir os 
objetivos de outros parceiros ou 
investidores.

3. Os instrumentos financeiros visarão 
reforçar o efeito de alavanca da despesa 
do orçamento da União, captando recursos 
adicionais de investidores públicos assim 
como privados. Podem gerar rendimentos 
aceitáveis para cumprir os objetivos de 
outros parceiros ou investidores.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções financiadas 
pelo orçamento da União, inclusivamente 
por força do presente regulamento.

4. Diferentes tipos de instrumentos 
financeiros podem ser combinados entre si 
e/ou com subvenções financiadas pelo 
orçamento da União, inclusivamente por 
força do presente regulamento.



AD\913192PT.doc 17/19 PE492.829v02-00

PT

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em meados de 2018, a 
Comissão elabora um relatório de 
avaliação sobre a consecução dos objetivos 
de todas as medidas (a nível dos resultados 
e dos impactos), a eficiência na utilização 
dos recursos e o seu valor acrescentado
europeu, tendo em vista a tomada de uma 
decisão quanto à renovação, modificação 
ou suspensão das medidas. A avaliação 
examina além disso as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão tem em conta os 
resultados das avaliações do impacto a 
longo prazo das medidas precedentes.

1. O mais tardar em meados de 2017, a 
Comissão elabora um relatório de 
avaliação sobre a consecução dos objetivos 
de todas as medidas (a nível dos resultados 
e dos impactos), a eficiência na utilização 
dos recursos e o seu valor acrescentado 
europeu, tendo em vista a tomada de uma 
decisão quanto à renovação, modificação 
ou suspensão das medidas. A avaliação 
examina além disso as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, incluindo o impacto na coesão 
económica, social e territorial. A 
Comissão tem em conta os resultados das 
avaliações do impacto a longo prazo das 
medidas precedentes. Nessa avaliação, a 
Comissão analisa, além disso, as medidas 
a tomar no futuro para reforçar a 
eficiência da despesa da União, assim 
como aumentar os volumes de 
investimento em projetos prioritários. 
Entre outras questões, essa avaliação 
examina medidas que potenciem ainda 
mais os atrativos dos instrumentos 
financeiros para uma gama mais vasta de 
investidores a longo prazo, incluindo os 
públicos, e ampliem o domínio de projetos 
elegíveis e a eventual montagem de 
instrumentos de capital próprio para o 
financiamento de infraestruturas da 
União.

Alteração 30
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Mecanismo tem em conta a 
avaliação em grande escala, 
independente, a que será sujeita em 2015 
a iniciativa relativa a obrigações para o 
financiamento de projetos integrada na 
Estratégia Europa 2020. Com base nessa 
avaliação, a Comissão aprecia a 
relevância da iniciativa relativa a 
obrigações para o financiamento de 
projetos integrada na Estratégia Europa 
2020, bem como a sua eficácia para o 
efeito de aumentar o volume de 
investimentos em projetos prioritários e 
reforçar a eficácia da despesa da União. 
À luz dessa avaliação, atendendo a todas 
as opções, a Comissão pondera a 
apresentação de uma proposta de 
alterações regulamentares adequadas, 
inclusive alterações legislativas, em 
particular se a previsão anteviu uma 
adesão insatisfatória do mercado ou se 
ficaram disponíveis fontes alternativas, 
suficientes, de financiamento a longo 
prazo por meio de emissão de dívida.
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