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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A União Europeia enfrenta atualmente uma persistente crise económica e financeira que afeta 
não só a estabilidade macroeconómica de muitos Estados-Membros, mas também o acesso ao 
financiamento em toda a União Europeia. Esta situação compromete a execução dos 
programas da política de coesão, uma vez que os problemas de liquidez enfrentados pelas 
instituições financeiras limitam a verba de financiamento disponível para as partes 
interessadas, públicas e privadas, responsáveis pela realização dos projetos subjacentes.

O relator saúda a proposta (COM (2011)0655) da Comissão Europeia que altera o 
Regulamento do Conselho (CE) n.º 1083/2006 (Regulamento Geral), e nota que o principal 
objetivo consiste em melhorar o acesso ao financiamento pelos promotores dos projetos, a fim 
de lhes permitir continuar a implementar os programas dos Fundos Estruturais e do Fundo de 
Coesão no terreno. Para realizar tal objetivo, seria criado um mecanismo de partilha de riscos.
Os Estados-Membros poderiam transferir parte das suas dotações financeiras para esses 
instrumentos que, por sua vez, poderiam providenciar contribuições de capital para cobrir 
prejuízos, previstos e imprevistos, resultantes de empréstimos e de garantias concedidos ao 
abrigo de uma parceria de partilha de riscos com o Banco Europeu de Investimento e/ou 
outras instituições financeiras, investidas de uma missão de serviço público. Por conseguinte, 
tal proporcionaria liquidez suplementar para a execução de projetos de investimento 
produtivos e em infraestruturas, sendo que a dotação global ao abrigo da política de coesão 
para o período de 2007-2013 não seria alterada.

O relator apoia a intenção da Comissão de melhorar o acesso ao financiamento pelos 
promotores de investimentos produtivos e em infraestruturas. Embora concordando com o 
espírito geral da proposta da Comissão, o relator considera necessário introduzir algumas 
alterações para melhorar a viabilidade da proposta.

Em primeiro lugar, o relator acredita que a insuficiência de liquidez enfrentada pelo setor 
financeiro não se restringe aos Estados que receberam auxílio financeiro do Mecanismo 
Europeu de Estabilização Financeira ou do Mecanismo de Apoio à Balança de Pagamentos.
Por conseguinte, os promotores de investimentos produtivos e em infraestruturas em todos os 
Estados-Membros veem reduzidos os seus recursos de financiamento. O relator considera, por 
conseguinte, que alargar a possibilidade de estabelecer mecanismos de partilha de riscos a 
todos os Estados-Membros aumentaria o investimento no crescimento e na criação de 
emprego em toda a União através do recurso aos Fundos Estruturais e de Coesão, que, de 
outra forma, ficariam por absorver à data do termo do período de programação atual.

Além disso, o relator considera que, para que a proposta tenha um impacto real na economia 
dos Estados-Membros que decidam aplicá-la, deveria ser possível realizar não só operações já 
cofinanciadas pelos Fundos Estruturais ou de Coesão, mas também operações relativas às 
infraestruturas e às PME que sejam pertinentes para a recuperação económica do 
Estado-Membro em questão. A possibilidade de apoiar "projetos de infraestruturas 
considerados pertinentes no contexto da recuperação económica dos Estados-Membros em 
questão" está já incluída na exposição de motivos da proposta da Comissão. A possibilidade 
de apoiar operações a favor das PME abrirá a possibilidade de aumentar a liquidez disponível 
para um dos setores que emprega a maior parte da população da UE e que atualmente se 
ressente de uma grave insuficiência de liquidez.
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Em suma, o relator considera que, a fim de permitir uma maior utilização do mecanismo 
disponível e de garantir que o setor privado contribua de forma adequada para os projetos 
apoiados, a limitação à cobertura de despesas que não sejam abrangidas pelo artigo 56.º 
deveria ser eliminada.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A grave crise provocada pelo 
endividamento em vários 
Estados-Membros exige formas novas e 
inovadoras de investir os fundos 
estruturais, que facilitem a melhor 
utilização possível desses fundos nos 
períodos de programação, quer de 
2007-2013, quer de 2014-2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para atenuar os problemas e acelerar a 
execução dos programas e projetos 
operacionais, bem como para reforçar a 
recuperação económica, é conveniente que 
as autoridades de gestão nos 
Estados-Membros afetados por graves 
dificuldades de estabilidade financeira e 
aos quais foi concedida assistência 
financeira ao abrigo de um dos 
mecanismos de assistência financeira 
acima indicados possam contribuir com 
recursos financeiros dos programas 
operacionais para o estabelecimento de 
mecanismos de partilha de riscos 

(13) Para atenuar os problemas e acelerar a 
execução dos programas e projetos 
operacionais, bem como para reforçar a 
recuperação económica, é conveniente que 
as autoridades de gestão nos 
Estados-Membros afetados por graves 
dificuldades de estabilidade financeira e 
aos quais foi concedida assistência 
financeira ao abrigo de um dos 
mecanismos de assistência financeira 
acima indicados possam contribuir com 
recursos financeiros dos programas 
operacionais para o estabelecimento de 
mecanismos de partilha de riscos 
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destinados a conceder empréstimos ou 
garantias, ou outros instrumentos 
financeiros, em apoio de projetos e 
operações previstas no âmbito de um 
programa operacional.

destinados a conceder empréstimos ou 
garantias, ou outros instrumentos 
financeiros, em apoio de projetos e 
operações previstas no âmbito de um 
programa operacional. Além disso, 
também pode apoiar-se o investimento em 
infraestruturas e o investimento produtivo 
relevantes para a recuperação económica 
e a criação de emprego nos 
Estados-Membros em causa, bem como o 
cumprimento dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020.

Alteração 3

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 36 – n.º 2-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Tal mecanismo de partilha de riscos deve 
ser utilizado exclusivamente para 
empréstimos e garantias, bem como para 
outros instrumentos financeiros, para 
financiamento de operações cofinanciadas 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e pelo Fundo de Coesão,
relativamente a despesas que não sejam 
abrangidas pelo artigo 56.º.

Tal mecanismo de partilha de riscos deve 
ser utilizado exclusivamente para 
empréstimos e garantias, bem como para 
outros instrumentos financeiros, para 
financiamento de operações cofinanciadas 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e pelo Fundo de Coesão, ou de 
infraestruturas, de projetos das PME e de 
projetos de investimento produtivos 
relevantes para a recuperação económica 
e a criação de emprego nos 
Estados-Membros em causa, e para 
assegurar o cumprimento dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020. Para os 
Estados-Membros que cumpram uma das 
condições estabelecidas no n.º 2 do 
artigo77.º, tal mecanismo de partilha de 
riscos deve também ser utilizado para 
operações associadas aos objetivos da 
política de coesão que não são 
cofinanciadas pelos programas do quadro 
de referência estratégica nacional 
(QREN).
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Justificação

É importante garantir claramente que os instrumentos de partilha de riscos estão em 
conformidade com os objetivos da Estratégia Europa 2020, porque prosseguem objetivos 
mais amplos do que os objetivos do FEDER e do Fundo de Coesão.

Alteração 4

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 36 – n.º 2-A – parágrafo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Rastreabilidade e contabilidade, 
informação sobre a utilização dos fundos, 
bem como sistemas de monitorização e 
controlo; 

(a) Rastreabilidade e contabilidade, 
estrutura de governação em estreita 
consulta com o Estado-Membro e as 
instituições financeiras participantes, 
informação sobre o rácio de 
endividamento, a utilização dos fundos, 
bem como sistemas de monitorização e 
controlo; 
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