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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
Fundos de Capital de Risco Europeus
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0860),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0490/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de ...1,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O presente regulamento deve definir 
regras uniformes sobre a natureza dos 
fundos de capital de risco qualificados, 
designadamente sobre as empresas em 
carteira nas quais os fundos de capital de 
risco qualificados são autorizados a investir 

(7) O presente regulamento deve definir 
regras uniformes sobre a natureza dos 
fundos de capital de risco qualificados, 
designadamente sobre as empresas em 
carteira nas quais os fundos de capital de 
risco qualificados são autorizados a investir 

                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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e os instrumentos de investimento a 
utilizar. Tal é necessário para que seja 
possível estabelecer uma demarcação clara 
entre um fundo de capital de risco 
qualificado e outros fundos de 
investimento alternativos que utilizam 
outras estratégias de investimento, menos 
especializadas, como, por exemplo, os 
fundos de capital de investimento.

e os instrumentos de investimento a 
utilizar. Tal é necessário para que seja 
possível estabelecer uma demarcação clara 
entre um fundo de capital de risco 
qualificado e outros fundos de 
investimento alternativos que utilizam 
outras estratégias de investimento, menos 
especializadas, como, por exemplo, os 
fundos de capital de investimento ou 
investimentos imobiliários.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em consonância com o objetivo de 
circunscrever com precisão quais os 
organismos de investimento coletivo que 
serão abrangidos pelo presente 
regulamento e com vista a garantir que 
estes se concentram em proporcionar 
financiamento a pequenas empresas nas 
fases iniciais da sua existência, a 
denominação «Fundo de Capital de Risco 
Europeu» deve ser restringida apenas aos
fundos que dediquem pelo menos 70 % do 
total das suas contribuições em capital e do 
capital afetado não realizado a 
investimentos nessas empresas, sob a 
forma de instrumentos de capital próprio 
ou equiparados.

(8) Em consonância com o objetivo de 
circunscrever com precisão quais os 
organismos de investimento coletivo que 
serão abrangidos pelo presente 
regulamento e com vista a garantir que 
estes se concentram em proporcionar 
financiamento a pequenas empresas nas 
fases iniciais da sua existência, os fundos
de capital de risco qualificados são os
fundos que invistam pelo menos 70 % do 
total das suas contribuições em capital e do 
capital afetado não realizado nessas 
empresas.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de permitir que os gestores de 
fundos de capital de risco disponham de 
um certo grau de flexibilidade na gestão do 
investimento e da liquidez dos seus fundos 
de capital de risco qualificados, seria 
autorizada a negociação secundária até um 
limiar máximo não superior a 30 % do total 
das contribuições em capital e dos 
investimentos de capital não realizado. As 
disponibilidades de caixa e equivalentes de 
caixa a curto prazo não devem ser levadas 
em conta para o cálculo deste limite.

(10) A fim de permitir que os gestores de 
fundos de capital de risco disponham de 
um certo grau de flexibilidade na gestão do 
investimento e da liquidez dos seus fundos 
de capital de risco qualificados, seria 
autorizada a negociação, por exemplo, de 
ações ou participações em empresas em 
carteira não qualificadas, até um limiar 
máximo não superior a 30 % do total das 
contribuições em capital e dos 
investimentos de capital não realizado. As 
disponibilidades de caixa e equivalentes de 
caixa não devem ser levadas em conta para 
o cálculo deste limite.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Para garantir que os fundos de capital 
de risco qualificados são comercializados 
junto de investidores que têm os 
conhecimentos, a experiência e a 
capacidade para assumir os riscos que estes 
fundos envolvem, e a fim de manter a 
segurança e a confiança dos investidores 
nos fundos de capital de risco qualificados, 
devem ser previstas determinadas medidas 
de salvaguarda específicas. Por 
conseguinte, os fundos de capital de risco 
qualificados devem, em geral, ser 
comercializados apenas junto de 
investidores que sejam clientes 
profissionais ou possam ser tratados como 
tal, em conformidade com a Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 

(14) Para garantir que os fundos de capital 
de risco qualificados são comercializados 
junto de investidores que têm os 
conhecimentos, a experiência e a 
capacidade para assumir os riscos que estes 
fundos envolvem, e a fim de manter a 
segurança e a confiança dos investidores 
nos fundos de capital de risco qualificados, 
devem ser previstas determinadas medidas 
de salvaguarda específicas. Por 
conseguinte, os fundos de capital de risco 
qualificados devem, em geral, ser 
comercializados apenas junto de 
investidores que sejam clientes 
profissionais ou possam ser tratados como 
tal, em conformidade com a Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
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que altera as Diretivas do Conselho 
85/611/CEE e 93/6/CEE e a Diretiva 
2000/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e que revoga a Diretiva do 
Conselho 93/22/CEE.  Esta categoria inclui 
gestores de fundos de capital de risco que 
investem pessoalmente em fundos de 
capital de risco. Contudo, a fim de permitir 
a existência de uma base de investidores 
suficientemente ampla para investir em 
fundos de capital de risco, também é 
desejável que outros tipos de investidores 
tenham acesso a fundos de capital de risco 
qualificados, incluindo indivíduos com 
elevado património líquido (high net worth 
individuals). Relativamente aos outros 
tipos de investidores, contudo, devem ser 
previstas medidas de salvaguarda 
específicas, a fim de assegurar que os 
fundos de capital de risco qualificados são 
comercializados apenas junto de 
investidores que têm o perfil adequado 
para realizar esse tipo de investimentos. 
Estas medidas excluem a comercialização 
através da utilização de planos de 
poupança periódicos.

que altera as Diretivas do Conselho 
85/611/CEE e 93/6/CEE e a Diretiva 
2000/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e que revoga a Diretiva do 
Conselho 93/22/CEE.  Esta categoria inclui 
gestores de fundos de capital de risco que 
investem pessoalmente em fundos de 
capital de risco. Contudo, a fim de permitir 
a existência de uma base de investidores 
suficientemente ampla para investir em 
fundos de capital de risco, também é 
desejável que outros tipos de investidores 
tenham acesso a fundos de capital de risco 
qualificados, incluindo indivíduos com 
elevado património líquido (high net worth 
individuals). Relativamente aos outros 
tipos de investidores, contudo, devem ser 
previstas medidas de salvaguarda 
específicas, a fim de assegurar que os 
fundos de capital de risco qualificados são 
comercializados apenas junto de 
investidores que têm o perfil adequado 
para realizar esse tipo de investimentos. 
Estas medidas excluem a comercialização 
através da utilização de planos de 
poupança periódicos. Além disso, deverão 
ser permitidos os investimentos realizados 
por executivos de um gestor de fundos de 
capital de risco, quando os investimentos 
são realizados no fundo de capital de risco
qualificado gerido pelos mesmos. 

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deve ser atribuída à Comissão a 
competência para aprovar normas técnicas 
de execução, através de atos de execução 
em conformidade com o artigo 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e nos termos do artigo 15.º do 

(29) Deve ser atribuída à Comissão a 
competência para aprovar normas técnicas 
de execução, através de atos de execução 
em conformidade com o artigo 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e nos termos do artigo 15.º do 
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Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão da Comissão 2009/77/CE. Deve 
ser confiada à AEVMM a responsabilidade 
de elaborar os projetos de normas técnicas 
relativas ao formato e ao método do 
procedimento de notificação referido no 
artigo 15.º.

Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão da Comissão 2009/77/CE. Deve 
ser confiada à AEVMM a responsabilidade 
de elaborar os projetos de normas técnicas
de execução relativas ao formato da
notificação referida no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de pormenorizar os requisitos 
definidos no presente regulamento, deve 
ser delegada na Comissão a competência 
para aprovar atos, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
respeita à determinação dos métodos a 
utilizar para o cálculo e o controlo do 
limiar referido no presente regulamento, 
bem como à especificação dos tipos de 
conflitos de interesses que os gestores de 
fundos de capital de risco devem evitar e as 
medidas a tomar nesse sentido. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, designadamente a 
nível de peritos.

(30) A fim de pormenorizar os requisitos 
definidos no presente regulamento, deve 
ser delegada na Comissão a competência 
para aprovar atos, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
respeita à determinação dos métodos a 
utilizar para o cálculo e o controlo do 
limiar referido no presente regulamento, 
bem como à especificação dos tipos de 
conflitos de interesses que os gestores de 
fundos de capital de risco devem evitar e as 
medidas a tomar nesse sentido. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, designadamente a 
nível de peritos. A Comissão deve, 
aquando da preparação e elaboração de 
atos delegados, assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A Comissão deve, aquando da 
preparação e elaboração de atos 
delegados, assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conteúdo do considerando 31 deverá ser aditado ao considerando 30 como última frase 
deste, pois é parte integrante do considerando geral sobre atos delegados.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) É necessário velar por que a 
Comissão avalie regularmente a eficácia 
dos regimes públicos estabelecidos na 
União com vista a apoiar o mercado de 
capital de risco.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) A fim de assegurar que as regras 
sobre auxílios estatais que regulam o 
apoio dos Estados-Membros aos fundos 
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de capital de risco favoreçam efetivamente 
a inovação sem prejuízo de uma 
concorrência leal, uma estreita 
coordenação entre o comissário 
responsável pela Investigação, Inovação e 
Ciência e o comissário responsável pela 
Concorrência é de especial importância.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-C) É necessário reconhecer os 
investimentos de capital de risco em 
tecnologias verdes como um motor 
importante da transformação da 
economia da União, tendo em conta o 
objetivo de transformar a União num 
líder global no domínio da eficiência 
energética e eficiência na utilização de 
recursos. Até ao final de 2012, a 
Comissão deverá pois apresentar um 
relatório sobre a identificação de vias 
legais apropriadas com vista ao 
fornecimento de incentivos 
regulamentares destinados a atrair capital 
de risco para as tecnologias verdes.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de capital de risco qualificado»: 
organismo de investimento coletivo que 
investe pelo menos 70 % do total das suas 
contribuições em capital e do capital 

a) «Fundo de capital de risco qualificado»: 
organismo de investimento coletivo com 
uma estrutura fechada que investe pelo 
menos 70 % do total das suas contribuições 
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subscrito não realizado em ativos que 
constituem investimentos elegíveis;

em capital e do capital subscrito não 
realizado em ativos que constituem 
investimentos elegíveis e que tem a sua 
sede no território de um Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Os fundos de capital de risco europeus deverão ser de tipo fechado a fim de que as respetivas 
ações não sejam remíveis em numerário ou valores mobiliários até à data de liquidação. Os 
fundos de capital de risco europeus deverão também estar localizados na União, como forma 
de evitar eficazmente o estabelecimento de fundos de capital de risco geridos em paraísos 
fiscais por um gestor da UE para fins de elisão fiscal ou arbitragem regulamentar.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) «Investimentos qualificados»: 
instrumentos de capital próprio ou 
equiparados que sejam

c) «Investimentos qualificados»: qualquer 
um dos seguintes instrumentos:

(i) Instrumentos de capital próprio ou 
equiparados que sejam

(i) Emitidos por uma empresa em carteira 
qualificada e adquiridos diretamente pelo 
fundo de capital de risco qualificado à 
empresa em carteira qualificada, ou

– Emitidos por uma empresa em carteira 
qualificada e adquiridos diretamente pelo 
fundo de capital de risco qualificado à 
empresa em carteira qualificada, ou 

(ii) Emitidos por uma empresa em carteira 
qualificada em troca de títulos de capital 
emitidos pela empresa em carteira 
qualificada ou

– Emitidos por uma empresa em carteira 
qualificada em troca de títulos de capital 
emitidos pela empresa em carteira 
qualificada ou

(iii) Emitidos por uma empresa que 
detenha a maioria do capital da empresa 
em carteira qualificada, sua filial, e que 
seja adquirida pelo fundo de capital de 
risco qualificado em troca de um 
instrumento de capital próprio emitido pela 
empresa em carteira qualificada;

– Emitidos por uma empresa que detenha a 
maioria do capital da empresa em carteira 
qualificada, sua filial, e que seja adquirida 
pelo fundo de capital de risco qualificado 
em troca de um instrumento de capital 
próprio emitido pela empresa em carteira 
qualificada; ou
(ii) Unidades de participação ou ações de 
um ou mais outros fundos de capital de 
risco qualificados;
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Or. en

Justificação

O sistema de meios de financiamento à disposição dos fundos de capital de risco europeus 
deverá ser reforçado incluindo nos "investimentos qualificados" não só os instrumentos de 
capital próprio ou equiparados, como também as ações ou unidades de participação de 
outros fundos de capital de risco europeus. Isto traduz o reconhecimento da importância 
crescente dos investimentos das empresas do setor do capital de risco noutros fundos de 
capital de risco europeus.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Empresa em carteira qualificada»: 
empresa que, no momento do investimento 
pelo fundo de capital de risco qualificado, 
não esteja cotada num mercado 
regulamentado, na aceção do artigo 4.º, n.º 
1, ponto 14, da Diretiva 2004/39/CE, que 
empregue menos de 250 pessoas e que 
tenha um volume de negócios anual não 
superior a 50 milhões de EUR ou um
balanço total anual não superior a 43 
milhões de EUR e que não seja ela própria 
um organismo de investimento coletivo;

d) «Empresa em carteira qualificada»: 
empresa que:

(i) Não esteja cotada num mercado 
regulamentado, na aceção do artigo 4.º, 
n.º 1, ponto 14, da Diretiva 2004/39/CE, 
no momento do investimento pelo fundo de 
capital de risco qualificado,
(ii) Tenha sido estabelecida há menos de 
cinco anos,
(iii) Empregue menos de 250 pessoas,
(iv) Tenha um volume de negócios anual 
não superior a 50 milhões de EUR ou um 
balanço total anual não superior a 43 
milhões de EUR,
(v) Não seja ela própria um organismo de 
investimento coletivo,

(vi) Excetuando outros fundos de capital 
de risco europeus e os fornecedores de 
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tecnologia financeira, não seja um 
fornecedor de produtos ou serviços 
financeiros,
(vii) Não esteja estabelecida num país 
terceiro que não tenha impostos, ou com 
impostos meramente nominais, que não 
pratique um intercâmbio efetivo de 
informações com as autoridades fiscais 
estrangeiras, que enferme de uma falta de 
transparência em termos das disposições 
legislativas, judiciais ou administrativas, 
ou que não exija uma presença local 
substantiva, ou que se promova a si 
próprio como centro financeiro offshore;

Or. en

Justificação

Importa impor um limite de idade máxima igual a cinco anos em relação às empresas em 
carteira qualificadas a fim de reduzir o risco de abusos do passaporte das empresas do setor 
do capital de risco, como o financiamento de empresas mais maduras e com elevado 
crescimento. Além disso, os fornecedores de produtos ou serviços financeiros não deverão ser 
considerados "empresas em carteira qualificadas" nos termos do presente regulamento. Por 
último, importa que o presente regulamento impeça os fundos de capital de risco europeus de 
investir em empresas que se sirvam da instalação em paraísos fiscais como um meio de evitar 
o pagamento de impostos ou iludir disposições legais.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação a fim 
de especificar a definição de 
"fornecedores de produtos ou serviços 
financeiros" e "fornecedores de 
tecnologia financeira", referidos no n.º 1, 
alínea d), subalínea vi).
A AEVMM deve apresentar esses projetos 
de normas técnicas de regulamentação à 
Comissão o mais tardar até …*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
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regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
___________________
*JO, inserir a data: seis meses após a data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O gestor do fundo de capital de risco 
deve garantir que, quando adquirir ativos 
que não sejam investimentos qualificados, 
não serão utilizados mais de 30 % do total 
das contribuições em capital e do capital 
subscrito não realizado do fundo para a 
aquisição de ativos que não sejam 
investimentos qualificados; as 
disponibilidades de caixa e equivalentes de 
caixa a curto prazo não devem ser levadas 
em conta para o cálculo deste limite.

1. O gestor do fundo de capital de risco 
deve garantir que, quando adquirir ativos 
que não sejam investimentos qualificados, 
não serão utilizados mais de 30 % do total 
das contribuições em capital e do capital 
subscrito não realizado do fundo para a 
aquisição de ativos que não sejam 
investimentos qualificados. As 
disponibilidades de caixa e equivalentes de 
caixa não devem ser levadas em conta para 
o cálculo deste limite.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável aos 
investimentos realizados pelos executivos 
de um gestor de fundos de capital de risco, 
quando os investimentos são realizados 
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nos fundos de capital de risco 
qualificados geridos pelos mesmos. 

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9º-A
Manutenção dos direitos dos 

trabalhadores
Os gestores de fundos de capital de risco 
devem reconhecer os direitos e deveres 
decorrentes dos contratos de trabalho dos 
trabalhadores das empresas em que 
detenham a maioria do capital, em 
conformidade com a Diretiva 2001/23/CE 
do Conselho, de 12 de março de 2001, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos1.
_____________
JO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Justificação

O regulamento proposto deverá assegurar a manutenção dos direitos dos trabalhadores das 
empresas controladas diretamente por gestores de fundos de capital de risco europeus, em 
conformidade com a Diretiva 2001/23/CE do Conselho.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 9-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
Divulgação de informações em caso de 

aquisição de controlo
O artigo 28.º da Diretiva 2011/61/UE é 
aplicável aos gestores de fundos de capital 
de risco europeus.

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Os procedimentos de avaliação utilizados 
devem assegurar a avaliação dos ativos e 
o cálculo do valor patrimonial pelo menos 
anualmente. Deve ser efetuada uma 
avaliação, sempre que seja realizado um 
aumento ou redução significativo de 
capital pelo fundo de capital de risco 
qualificado.
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 23.º no 
que diz respeito à clarificação dos 
procedimentos de avaliação que devam 
ser utilizados a fim de assegurar que os 
ativos dos fundos de capital de risco 
europeus sejam corretamente avaliados.

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Depositário

1. O gestor deve assegurar, para cada um 
dos fundos de capital de risco europeus 
por si geridos, a nomeação de um único 
depositário nos termos do artigo 21.º da 
Diretiva 2011/61/UE. O depositário está 
sujeito ao disposto no artigo 21.º da 
Diretiva 2011/61/UE.
2. A fim de assegurar uma aplicação 
consistente do presente artigo, a AEVMM 
deve elaborar projetos de normas técnicas 
de regulamentação destinadas a 
especificar a função do depositário do 
fundo de capital de risco europeu.
A AEVMM deve apresentar esses projetos 
de normas técnicas de regulamentação à 
Comissão o mais tardar até …*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
_________________
*JO, inserir a data: seis meses após a data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A nomeação de um depositário, responsável pela guarda dos ativos, acompanhamento dos 
fluxos de caixa e exercício das funções de supervisão, constitui um elemento essencial do 
mecanismo de proteção dos investidores. A Diretiva OICVM prevê a nomeação de um 
depositário no caso dos organismos de investimento coletivo. Este princípio foi também 
integrado na Diretiva GFIA. A fim de assegurar a continuidade do enquadramento 
comunitário, deverá também ser nomeado um depositário no caso dos fundos de capital de 
risco europeus.
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Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O montante de fundos próprios de 
que o gestor dos fundos de capital de risco 
dispõe, bem como uma exposição 
detalhada sobre as razões por que o gestor 
de fundos de capital de risco considera 
que esses fundos próprios são suficientes 
para a manutenção dos recursos humanos 
e técnicos adequados, necessários à boa 
gestão dos seus fundos de capital de risco 
qualificados;

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição da estratégia e dos 
objetivos de investimento do fundo de 
capital de risco qualificado, incluindo uma 
descrição dos tipos de empresas em 
carteira qualificadas e outros ativos em que 
o fundo de capital de risco qualificado 
pode investir, as técnicas que pode utilizar 
e quaisquer restrições ao investimento 
aplicáveis;

b) Uma descrição da estratégia e dos 
objetivos de investimento do fundo de 
capital de risco qualificado, incluindo uma 
descrição dos tipos de empresas em 
carteira qualificadas e investimentos não 
qualificados que o fundo de capital de 
risco qualificado pode realizar, as técnicas 
que pode utilizar e quaisquer restrições ao 
investimento aplicáveis;

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição do método de cálculo da e) Uma descrição do método de cálculo da 
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remuneração do gestor do fundo de capital 
de risco;

remuneração dos membros do conselho de 
gestão do fundo de capital de risco;

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A alínea b) é aplicável mutatis mutandis 
aos fundos de capital de risco qualificados 
que invistam noutros fundos de capital de 
risco qualificados.

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os gestores de fundos de capital de 
risco devem fornecer à AEVMM as 
informações referidas no n.º 1 de acordo 
com um formato normalizado. A AEVMM 
deve elaborar projetos de normas técnicas 
de execução a fim de especificar esse 
formato normalizado.
A AEVMM deve apresentar esses projetos 
de normas técnicas de execução à 
Comissão o mais tardar até …*.
É conferida à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.
___________
*JO, inserir a data: seis meses após a data 
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de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
execução até [inserir data].

4. A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
execução o mais tardar até …*.

___________
*JO, inserir a data: seis meses após a data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deve assegurar a manutenção 
de uma base de dados central, acessível ao 
público através da Internet, que inclua uma 
lista de todos os gestores de fundos de 
capital de risco registados na União, em 
conformidade com o presente regulamento.

A AEVMM deve assegurar a manutenção 
de uma base de dados central, acessível ao 
público através da Internet, que inclua uma 
lista de todos os gestores de fundos de 
capital de risco registados na União, em 
conformidade com o presente regulamento. 
A base de dados central deve conter todas 
as informações prescritas no artigo 12.º, 
n.º 1.

Or. en
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Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros e a AEVMM devem 
colaborar entre si, sempre que necessário,
para o desempenho das suas funções, nos 
termos do presente regulamento.

1. As autoridades competentes devem 
colaborar com a AEVMM para efeitos do 
presente regulamento em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem trocar todas as informações e 
documentação necessárias para identificar 
e corrigir as violações do presente 
regulamento.

2. As autoridades competentes devem, sem 
demora, fornecer à AEVMM todas as 
informações necessárias ao exercício das 
funções da AEVMM nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. Em 
particular, a AEVMM e as autoridades 
competentes devem trocar todas as 
informações e documentação necessárias 
para identificar e corrigir as violações do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.º, n.º 3, e do artigo 8.º, n.º 5, só 
pode entrar em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.º, n.º 3, e do artigo 8.º, n.º 5, só 
pode entrar em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de três
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meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 
Esse período é prorrogado por dois meses, 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 
Esse período é prorrogado por três meses, 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. en

Justificação

A ECON utiliza geralmente um prazo de 3 meses mais 3 em relação às objeções aos atos 
delegados.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Pessoal e recursos da AEVMM

O mais tardar até ...*, a AEVMM deve 
avaliar as necessidades de pessoal e 
recursos decorrentes dos poderes e 
funções que assume nos termos do 
presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.
___________
*JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) O impacto do presente regulamento 
em relação ao mercado de capital de 
risco, e ao contributo para a liderança 
industrial da União e desafios societais 
enunciados no Anexo I, Parte II e III 
respetivamente, do Regulamento (UE) n.º 
.../... do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece o Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020);

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) A eficácia, proporcionalidade e 
aplicação das medidas administrativas e 
sanções previstas pelos Estados-Membros 
em conformidade com o presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) A repartição geográfica e setorial 
dos investimentos empreendidos pelos 
fundos de capital de risco europeus.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O contexto atual

A inovação empresarial é não só criadora de valor e emprego, como é também vital para 
assegurar a transformação social e ecológica da sociedade. Todavia, a UE padece de um 
défice persistente nesta área. Isto resulta do facto de a UE contar presentemente com um 
número demasiado reduzido de pequenas e médias empresas inovadoras (PMEI). 
As PMEI continuam de facto a ter dificuldade para obter o financiamento de que necessitam 
para iniciar e desenvolver a sua atividade. Em particular, os bancos são frequentemente 
relutantes a financiar PME inovadoras, num estádio precoce, que combinam desvantagens 
múltiplas, tais como perfil de risco elevado, pequena dimensão, modelos de negócio não 
testados e pouca rentabilidade.  

Há pois necessidade de prever fontes de financiamento alternativas das PMEI. Neste aspeto, 
os fundos de capital de risco podem desempenhar um papel crucial para suprir o défice de 
financiamento do investimento em inovação.  Os fundos de capital de risco fornecem de facto 
capitais próprios ou equiparados para novas empresas e pequenas empresas em que 
reconhecem um potencial de crescimento de longo prazo, destinados tipicamente a financiar 
as etapas iniciais de desenvolvimento no mercado. Contrariamente aos fundos de capital de 
investimento (que se concentram principalmente na aquisição de empresas), os fundos de 
capital de risco realizam investimentos de longo prazo em conjunto com os empreendedores.   

Uma análise empírica realça contudo que o mercado de capital de risco da UE continua em 
grande parte num estado de subdesenvolvimento em comparação com os Estados Unidos. Os 
fundos de capital de risco da Europa continental são de facto de uma dimensão 
substancialmente menor que os fundos dos Estados Unidos e realizam menos investimentos, 
em menos empresas, com menos dinheiro por empresa.  Além disso, enquanto os fundos 
homólogos dos Estados Unidos estão mais dispostos a financiar investimentos na fase de 
gestação, a atividade de fornecimento de capitais próprios pelo setor do capital de risco 
europeu tende a estar concentrada numa fase posterior, uma opção mais segura mas com 
menos margem para resultados acima da média.

A fragmentação do mercado de capital de risco da UE é certamente uma das causas principais 
dos maus resultados do setor do capital de risco na Europa. Este setor não atingiu de facto um 
nível de massa crítica, porque é obrigado a operar em vários Estados-Membros com regimes 
legais e regulamentares diferentes, que tornam os investimentos transfronteiriços mais 
difíceis. 
O relator considera portanto que o estabelecimento de um mercado de capital de risco 
integrado e fluido na Europa poderá melhorar decididamente os resultados do setor do capital 
de risco na Europa e, como tal, apoiar o desenvolvimento de jovens empresas europeias 
altamente inovadoras.   

Conteúdo da proposta

O relator congratula-se com a proposta de Regulamento relativo aos Fundos de Capital de 



PE483.701v01-00 26/27 PR\893715PT.doc

PT

Risco Europeus, pois este regulamento estabelece um "código" uniforme sobre a 
comercialização de fundos de capital de risco. 
Com isto, o novo enquadramento permitirá uma captação de capital e um investimento livres 
no interior da UE pelos fundos de capital de risco europeus, em virtude do estabelecimento de 
um contexto confiável, seguro e juridicamente estável em relação à comercialização. 

Mais precisamente, a proposta: 

– Introduz uma definição precisa de "Fundo de Capital de Risco Europeu", que inclui as 
seguintes prescrições essenciais: (i) consagrar pelo menos 70 % do capital total às 
contribuições para PME; (ii) não ter ativos sob gestão num montante total que exceda um 
limiar de 500 milhões de euros; (iii) fornecer capitais próprios ou equiparados a estas PME; e 
(iv) não recorrer a alavancagem (isto é, o fundo não investe mais capital do que o subscrito 
pelos investidores e, portanto, não se endivida). A contração de dívida a curto prazo deverá 
ser autorizada somente para permitir ao fundo acorrer a necessidades de liquidez 
extraordinárias;  

– Estabelece regras uniformes sobre as categorias de investidores considerados elegíveis 
para investir em "Fundos Europeus de Capital de Risco". Os fundos qualificados podem ser 
comercializados somente junto de investidores reconhecidos como investidores profissionais 
nos termos da Diretiva 2004/39/CE e alguns outros investidores que são operadores 
tradicionais no setor do capital de risco (tais como particulares com grandes fortunas ou a 
figura dos investidores em capital de risco, ditos "business angels"); 

– Fornece aos gestores de fundos de capital de risco qualificados um regime de registo 
uniforme e um passaporte de comercialização ao nível da UE, que permitirá um acesso aos 
investidores elegíveis em toda a UE e ajudará a que todos os participantes no mercado de 
capital de risco estejam em igualdade de condições em relação à concorrência;  

– Introduz prescrições mínimas de transparência, organização e em termos de exercício 
da atividade, que o gestor deve respeitar; 

Posição do relator

Sem prejuízo do seu apoio aos elementos essenciais da proposta relativa ao capital de risco, o 
relator introduz várias alterações ao regulamento proposto.

Um primeiro conjunto de alterações refere-se à definição de "fundo de capital de risco 
qualificado" (artigo 3.º, alínea a)). O relator considera de facto que os fundos de capital de 
risco deverão ser de tipo fechado a fim de que as respetivas ações não sejam remíveis em 
numerário ou valores mobiliários até à data de liquidação. Esta disposição asseguraria de 
facto a proteção dos fundos de capital de risco europeus contra uma série súbita de resgates 
pelos investidores. Além disso, o relator considera que os fundos de capital de risco europeus 
deverão estar instalados na União, como forma de evitar eficazmente o estabelecimento de 
fundos geridos em paraísos fiscais por um gestor da UE para fins de elisão fiscal ou 
arbitragem regulamentar. 
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O relator tenciona reforçar o sistema de meios de financiamento à disposição dos fundos de 
capital de risco europeus incluindo nos "investimentos qualificados" não só os instrumentos 
de capital próprio ou equiparados, como também as ações ou unidades de participação de 
outros fundos de capital de risco europeus (artigo 3.º, alínea b)). Deste modo, o relator 
tenciona também reconhecer a importância crescente dos investimentos das empresas do setor 
do capital de risco noutros fundos de capital de risco europeus.

O relator introduz também várias alterações à definição de "empresa em carteira qualificada" 
nos termos deste regulamento (artigo 3.º, alínea d)). Uma primeira alteração exclui da 
definição de "empresa em carteira qualificada" todos os fornecedores de produtos ou serviços 
financeiros exceto fundos de capital de risco europeus e fornecedores de tecnologia 
financeira. O relator propõe também uma interdição relativamente à instalação de qualquer 
empresa em carteira qualificada em paraísos fiscais ou jurisdições sigilosas a fim de restringir 
as possibilidades de evasão fiscal. Uma terceira alteração visa impor um limite de idade 
máxima igual a cinco anos em relação às empresas em carteira qualificadas a fim de reduzir o 
risco de abusos do passaporte das empresas do setor do capital de risco, como o 
financiamento de empresas mais maduras e com elevado crescimento. 

De acordo com a Diretiva 2001/23/CE do Conselho, o relator relembra que o regulamento 
proposto deverá assegurar também a manutenção dos direitos dos trabalhadores das empresas 
controladas diretamente por gestores de fundos de capital de risco europeus. 

Por ultimo, o relator considera também que o gestor deve nomear um depositário único, 
responsável pela guarda dos ativos e pelas funções de supervisão, para cada fundo de capital 
de risco europeu por si gerido. Uma tal disposição asseguraria a continuidade do 
enquadramento comunitário em vigor, pois tanto a Diretiva OICVM como a Diretiva GFIA 
preveem a nomeação obrigatória de um depositário no caso dos organismos de investimento 
coletivo e fundos de investimento alternativos. 


