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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão Europeia surge num momento em que a aplicação dos programas dos 
fundos estruturais e de coesão se deparou com graves problemas em vários Estados-Membros.
A prolongada crise económica e financeira afetou gravemente os orçamentos dos 
Estados-Membros, a pressão sobre os recursos financeiros nacionais disponíveis para 
financiar investimentos públicos está a aumentar de forma constante e as condições para a 
participação privada e, em particular, do setor financeiro estão a deteriorar-se.

O principal objetivo da proposta da Comissão é, por conseguinte, ajudar os Estados-Membros 
mais afetados pela crise a prosseguir a aplicação no terreno dos programas dos fundos 
estruturais e de coesão, injetando assim fundos na economia. Ao permitir a possibilidade de 
transferir uma parte das dotações de fundos da UE a fim de criar mecanismos de partilha de 
riscos, a Comissão tem como objetivo facilitar a concessão de empréstimos e de garantias 
pelo Banco Europeu de Investimento ou por outras instituições financeiras internacionais, 
destinados ao cofinanciamento de contribuições privadas para projetos executados com apoio 
público.

O relator congratula-se com a proposta da Comissão e com o seu impacto potencialmente 
positivo na economia da UE e na absorção dos fundos da UE. Para assegurar uma aplicação 
rápida e nas melhores condições, o relator propõe duas alterações ao texto da proposta.

Em primeiro lugar, o relator considera que, no atual ambiente económico adverso, todos os 
Estados-Membros da UE - quer já estejam a receber assistência financeira dos mecanismos da 
UE, quer enfrentem dificuldades no que respeita à sua estabilidade financeira e se debatam 
com a dificuldade em atrair capital do setor privado, a fim de complementar os recursos 
financeiros públicos cada vez mais limitados - devem ter a possibilidade de beneficiar da 
introdução de mecanismos de partilha de riscos. Os referidos mecanismos permitiriam 
aumentar o investimento em projetos capazes de gerar crescimento e emprego através da 
utilização dos fundos estruturais e de coesão, que podem ficar por absorver quando se 
aproxima o final do período de programação de 2007-2013.

Em segundo lugar, o relator concorda com a Comissão em que deve ser dada prioridade, no 
contexto dos mecanismos de partilha de riscos, ao financiamento de operações cofinanciadas 
pelos fundos estruturais e de coesão. No entanto, devem também ser elegíveis outros projetos 
de infraestruturas pertinentes no que respeita à recuperação económica e à criação de emprego 
nos Estados-Membros (a exposição de motivos da proposta da Comissão também inclui esta 
possibilidade). Nomeadamente, alguns projetos de infraestruturas geradores de rendimento 
que, não existindo a crise, obteriam financiamento de fontes externas (e, por conseguinte, não 
seriam elegíveis ou incluídos nos programas operacionais dos fundos estruturais e de coesão, 
para o período de 2007-2013), mas que nas atuais circunstâncias não conseguem encontrar o 
referido financiamento, poderiam beneficiar da inclusão nos mecanismos de partilha de riscos, 
sem ter de se proceder a uma demorada alteração dos programas operacionais.

Por último, tendo em conta o sucesso de mecanismos semelhantes em outros domínios (por 
exemplo, o mecanismo de financiamento da partilha de riscos no domínio da I&D), o relator 
espera que a criação do referido mecanismo de partilha de riscos, com caráter temporário, 
demonstre ser igualmente benéfica para os Estados-Membros que decidam utilizá-lo na atual 
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situação de crise e considera muito interessante, depois de concluído o atual período de 
programação, explorar a possibilidade de criar um mecanismo de partilha de riscos análogo e 
de caráter permanente que beneficie todos os Estados-Membros, mediante condições 
claramente definidas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A grave crise da dívida em vários 
países abrangidos por um programa 
requer formas novas e inovadoras de 
investimento dos Fundos Estruturais, que 
favoreçam a melhor utilização possível 
desses fundos no período de programação 
de 2007 a 2013.

Alteração 2

Proposta de regulamento
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 destinados a conceder 

(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, temporariamente e sem 
prejuízo do período de programação de 
2014 a 2020, com recursos financeiros dos 
programas operacionais para o 
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empréstimos ou garantias, ou outros 
instrumentos financeiros, em apoio de 
projetos e operações previstas no âmbito de 
um programa operacional.

estabelecimento de mecanismos de partilha 
de riscos destinados a conceder 
empréstimos ou garantias, ou outros 
instrumentos financeiros, em apoio de 
projetos e operações previstas no âmbito de 
um programa operacional.

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 iminentes que 
façam parte de um programa operacional 
e que sejam cofinanciadas pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
pelo Fundo de Coesão, ou para projetos de 
infraestruturas considerados pertinentes 
no contexto da recuperação económica e 
da criação de emprego dos Estados 
Membros em questão, relativamente a 
despesas que não sejam abrangidas pelo 
artigo 56.º

Justificação

A intenção é permitir o financiamento de outros importantes projetos de infraestruturas com 
potencial para gerar crescimento e emprego, sem ter de se proceder a uma demorada 
alteração dos programas operacionais. A incidência é nos projetos de infraestruturas 
geradores de rendimento que, não existindo a crise, obteriam financiamento de fontes 
externas e, por conseguinte, não seriam elegíveis ou incluídos nos programas operacionais 
dos fundos estruturais e de coesão, para o período de 2007-2013, mas que nas atuais 
circunstâncias não conseguem encontrar o referido financiamento.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2
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Regulamento (CE) n.º 1083/2006 
Artigo 36 – n.º 2-A – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de partilha de riscos é 
executado pela Comissão no quadro da 
gestão centralizada indireta, em 
conformidade com o artigo 54.º, n.º 2, 
alínea c), do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002.

O mecanismo de partilha de riscos é 
executado pela Comissão no quadro da 
gestão centralizada indireta, em 
conformidade com o artigo 54.º, n.º 2, 
alínea c), do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002. A seleção de uma operação 
pela Comissão será efetuada de acordo 
com o artigo 41.º, n.º 1, e demonstrará os
impactos positivos dessa operação em 
relação às economias locais e aos 
mercados de trabalho.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 36 – n.º 2-A – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelecerá os prazos de 
execução dos respetivos mecanismos de 
partilha de riscos.

Justificação

Embora o pedido do Estado-Membro em causa seja aceite até ao final de 2013, a execução 
dos mecanismos de partilha de riscos será concluída no prazo especificado pela Comissão.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 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, 

a) Rastreabilidade, controlo democrático e 
contabilidade, estrutura de governação em 
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bem como sistemas de monitorização e 
controlo; e

consulta estreita com o Estado-Membro e 
as instituições financeiras participantes,
informação sobre a utilização do fator de 
alavancagem, a utilização dos fundos, 
bem como sistemas de monitorização e 
controlo; e

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 36 – n.º 2-A – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Qualquer verba restante após a conclusão 
de uma operação abrangida pelo 
mecanismo de partilha de riscos pode ser 
reutilizada, a pedido do Estado-Membro 
em causa, no âmbito do mecanismo de 
partilha de riscos, se o Estado-Membro 
ainda preencher uma das condições 
estabelecidas, tal como especificado no 
artigo 77.º, n.º 2. Se o Estado-Membro 
tiver deixado de preencher essas condições, 
a verba restante será considerada como 
receita afetada, na aceção do artigo 18.º do 
Regulamento Financeiro. A pedido do 
Estado-Membro em causa, as dotações de 
autorização adicionais geradas por esta 
receita afetada são adicionadas, no ano 
seguinte, à dotação financeira a título da 
política de coesão para o Estado-Membro 
em causa.

Qualquer verba restante após a conclusão 
de uma operação abrangida pelo 
mecanismo de partilha de riscos pode ser 
reutilizada, a pedido do Estado-Membro 
em causa, no âmbito do mecanismo de 
partilha de riscos, se o Estado-Membro 
ainda preencher uma das condições 
estabelecidas, tal como especificado no 
artigo 77.º, n.º 2. Se o Estado-Membro 
tiver deixado de preencher essas condições, 
a verba restante será considerada como 
receita afetada, na aceção do artigo 18.º do 
Regulamento Financeiro. A pedido do 
Estado-Membro em causa, as dotações de 
autorização adicionais geradas por esta 
receita afetada são adicionadas, no ano 
seguinte, à dotação financeira a título da 
política de coesão para o Estado-Membro 
em causa. A verba restante em 31 de 
dezembro de 2013 será transferida para o 
orçamento da União Europeia.

Justificação

Em caso de problemas de absorção, o Estado-Membro renuncia efetivamente à sua dotação a 
título da política de coesão. Se a respetiva dotação não for utilizada antes do período de 
programação seguinte, será transferida para o orçamento da UE.
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