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Alteração 21
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Conselho de 12 de julho de 2011 
recordou que os instrumentos financeiros 
têm de ser avaliados em termos do seu 
efeito de alavanca relativamente aos 
instrumentos existentes, do risco acrescido 
que pesaria nos balanços financeiros das 
administrações públicas e da eventual 
eliminação das instituições privadas. A 
Comunicação da Comissão[11] sobre a 
fase piloto da Iniciativa Europa 2020 -
obrigações para financiamento de projetos 
e respetiva avaliação de impacto, que se 
apoiam numa consulta pública, contribuem
para abordar as questões acima referidas.

6. O Conselho de 12 de julho de 2011 
recordou que os instrumentos financeiros 
têm de ser avaliados em termos do seu 
efeito de alavanca relativamente aos 
instrumentos existentes, do risco acrescido 
que pesaria nos balanços financeiros das 
administrações públicas e da eventual 
eliminação das instituições privadas. A 
Comunicação da Comissão[11] sobre a 
fase piloto da Iniciativa Europa 2020 -
obrigações para financiamento de projetos 
e respetiva avaliação de impacto, que se 
apoiam numa consulta pública, contribuem
para abordar as questões acima referidas. 
Também é necessário assegurar que a 
medida proposta seja compatível com as 
decisões políticas e os acordos sociais 
concebidos para alcançar objetivos 
económicos, ambientais e sociais 
sustentáveis.

Or. lt

Alteração 22
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

8. Será o primeiro instrumento financeiro 
transsetorial a favor de projetos de 
infraestruturas com necessidades de 
financiamento similares e, como tal, trará 
maiores vantagens em termos de impacto 
no mercado, eficácia administrativa e 
utilização dos recursos. Além disso, 

8. Será o primeiro instrumento financeiro 
transsetorial a favor de projetos de 
infraestruturas com necessidades de 
financiamento similares e, como tal, trará 
maiores vantagens em termos de impacto 
no mercado, eficácia administrativa e 
utilização dos recursos. Além disso, 
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constituirá um instrumento financeiro 
coerente para os interessados nessas 
infraestruturas tais como entidades 
financeiras, autoridades públicas, empresas 
de construção e agentes económicos.

constituirá um instrumento financeiro 
coerente não só para os investidores 
institucionais, mas também para os 
interessados nessas infraestruturas com 
menos fundos em reserva, tais como 
entidades financeiras, autoridades públicas, 
empresas de construção e agentes 
económicos. Esta medida financeira deve 
também proteger os utilizadores de custos 
excessivos, particularmente na ausência 
de quaisquer outras infraestruturas.

Or. lt

Alteração 23
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10. O apoio da União Europeia deverá 
reduzir os riscos inerentes às obrigações 
para financiamento de projetos, na medida 
em que os operadores no mercado de 
capitais estariam dispostos a investir num 
maior volume dessas obrigações do que 
seria possível sem o apoio da UE.

10. O apoio da União Europeia deverá 
reduzir os riscos inerentes às obrigações 
para financiamento de projetos, na medida 
em que os operadores no mercado de 
capitais estariam dispostos a investir num 
maior volume dessas obrigações do que 
seria possível sem o apoio da UE. As 
obrigações para financiamento de 
projetos deveriam ser igualmente 
alargadas a projetos de inovação e de 
demonstração.

Or. en

Alteração 24
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

11. A recuperação da economia europeia 
não deve ser comprometida pelo aumento 
dos congestionamentos nos transportes, 
pela ausência de ligações no setor da 
energia nem pelos atrasos na penetração da 
Internet de banda larga, provocados pelas 
dificuldades de acesso dos projetos de 
infraestruturas ao financiamento privado e 
público a longo prazo.

11. A recuperação da economia europeia 
não deve ser comprometida pelo aumento 
dos congestionamentos nos transportes, 
pela ausência de ligações no setor da 
energia nem pelos atrasos na penetração da 
Internet de banda larga, provocados pelas 
dificuldades de acesso dos projetos de 
infraestruturas ao financiamento privado e 
público a longo prazo. A iniciativa relativa 
às obrigações para financiamento de 
projetos, no âmbito do acordo de parceria 
UE 2020, visa permitir um quadro de 
elegibilidade transparente com vista a um 
escrutínio democrático melhorado, como 
forma adequada para assegurar 
programas de investimentos sustentáveis e 
contracíclicos consistentes com os 
objetivos sociais, climáticos e ambientais 
da UE, desempenhando, 
simultaneamente, um papel catalisador 
com vista à atração de capital privado 
para projetos a longo prazo.

Or. en

Alteração 25
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. A recuperação da economia europeia 
não deve ser comprometida pelo aumento 
dos congestionamentos nos transportes, 
pela ausência de ligações no setor da 
energia nem pelos atrasos na penetração da 
Internet de banda larga, provocados pelas 
dificuldades de acesso dos projetos de 
infraestruturas ao financiamento privado e 
público a longo prazo.

11. A recuperação da economia europeia 
não deve ser comprometida pelo aumento 
dos congestionamentos nos transportes, 
pela ausência de ligações no setor da 
energia, por sistemas de energia 
desatualizados, por falhas ao nível do 
abastecimento energético nem pelos 
atrasos na penetração da Internet de banda 
larga ou pela incapacidade dos serviços de 
telecomunicações provocados pelas 
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dificuldades de acesso dos projetos de 
infraestruturas ao financiamento privado e 
público a longo prazo.

Or. en

Alteração 26
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. A reavaliação dos programas de 
investimento em infraestruturas pelos 
Estados-Membros no contexto das 
respetivas situações de austeridade 
orçamental e de reformas estruturais não 
facilitará a necessária aceleração do ritmo 
do investimento em infraestruturas. Além 
disso, a concessão de empréstimos 
bancários a longo prazo para projetos de 
infraestruturas continua a ser insuficiente e 
dispendiosa exigindo que sejam 
encontradas fontes alternativas e 
concorrenciais de financiamento através da 
contração de empréstimos.

12. A reavaliação dos programas de 
investimento em infraestruturas pelos 
Estados-Membros no contexto das 
respetivas situações de austeridade 
orçamental e de reformas estruturais não 
facilitará a necessária aceleração do ritmo 
do investimento em infraestruturas 
necessárias para satisfazer os objetivos 
das políticas da Estratégia Europa 2020, 
em particular uma mudança em direção a 
uma economia eficiente em termos de 
recursos, com baixos níveis de emissão de 
carbono, permitindo um crescimento 
sustentável, conforme definido na 
iniciativa emblemática da Europa 2020, 
«Uma Europa eficiente em termos de 
recursos». Além disso, a concessão de 
empréstimos bancários a longo prazo para 
projetos de infraestruturas continua a ser 
insuficiente e dispendiosa exigindo que 
sejam encontradas fontes alternativas e 
concorrenciais de financiamento através da 
contração de empréstimos.

Or. en

Alteração 27
Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. Por conseguinte, há que lançar durante 
o atual quadro financeiro uma fase-piloto 
da Iniciativa Europa 2020 – obrigações 
para financiamento de projetos, a fim de 
desenvolver o financiamento no mercado 
dos instrumentos de dívida no setor dos 
projetos de infraestruturas de um modo 
geral e alargar a gama de instrumentos 
financeiros atualmente disponíveis para 
projetos de transportes.

14. Por conseguinte, há que lançar durante 
o atual quadro financeiro uma fase-piloto 
da Iniciativa Europa 2020 – obrigações 
para financiamento de projetos, a fim de 
desenvolver o financiamento no mercado 
dos instrumentos de dívida no setor dos 
projetos de infraestruturas de um modo 
geral e alargar a gama de instrumentos 
financeiros atualmente disponíveis para 
projetos de transportes. A fase piloto deve 
ser seguida de uma avaliação levada a 
cabo pela Comissão em cooperação com o 
BEI. A Comissão, após consulta dos 
intervenientes nos projetos da fase piloto, 
deve reportar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até ao final de 2013.

Or. en

Alteração 28
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Não obstante, deve ser levado em 
consideração o facto de as garantias dos 
projetos só poderem completar os modelos 
de financiamento já existentes, não 
podendo substituí-los na íntegra.

Or. lv

Alteração 29
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. A fim de implementar a fase piloto da 
Iniciativa Europa 2020 – obrigações para 
financiamento de projetos, a Decisão 
n.º 1639/2006/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 680/2007 devem ser alterados. A fase 
piloto tem por objetivo apoiar projetos de 
infraestruturas com potencial comercial 
nos setores dos transportes, da energia e 
das TIC, embora, após 2013, a iniciativa 
possa ser alargada a outros setores.

15. A fim de implementar a fase piloto da 
Iniciativa Europa 2020 – obrigações para 
financiamento de projetos, a Decisão 
n.º 1639/2006/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 680/2007 devem ser alterados. A fase 
piloto tem por objetivo apoiar projetos de 
infraestruturas com potencial comercial e 
benefícios socioeconómicos em linha com 
a Estratégia Europa 2020, 
particularmente a iniciativa emblemática 
«Uma Europa eficiente em termos de 
recursos», nos setores dos transportes, da 
energia e das TIC, embora, após 2013, a 
iniciativa deva ser alargada a outros 
setores, sobretudo no âmbito das energias 
renováveis e da renovação de edifícios.

Or. en

Alteração 30
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. A fim de implementar a fase piloto da 
Iniciativa Europa 2020 – obrigações para 
financiamento de projetos, a Decisão 
n.º 639/2006/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 680/2007 devem ser alterados. A fase 
piloto tem por objetivo apoiar projetos de 
infraestruturas com potencial comercial 
nos setores dos transportes, da energia e 
das TIC, embora, após 2013, a iniciativa 
possa ser alargada a outros setores.

15. A fim de implementar a fase piloto da 
Iniciativa Europa 2020 – obrigações para 
financiamento de projetos, a Decisão 
n.º 1639/2006/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 680/2007 devem ser alterados. A fase 
piloto tem por objetivo apoiar projetos de 
infraestruturas de interesse europeu 
comum, com potencial comercial nos 
setores dos transportes, da energia e das 
TIC, embora, após 2013, em caso de 
avaliação positiva, a iniciativa possa ser 
alargada a outros setores.

Or. en
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Justificação

Por motivos relacionados com a subsidiariedade, a iniciativa relativa às obrigações para 
financiamento de projetos deveria abranger apenas projetos de interesse comum.

Alteração 31
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. Atendendo à longa experiência do BEI, 
principal financiador de projetos de 
infraestruturas e órgão financeiro da UE 
estabelecido pelo Tratado, a Comissão 
deve envolver o BEI na implementação 
desta fase piloto. As modalidades e 
condições específicas de cooperação, 
nomeadamente da partilha de riscos, e 
remuneração do BEI, devem ser objeto de 
um acordo entre a Comissão e o BEI.

16. Atendendo à longa experiência do BEI, 
principal financiador de projetos de 
infraestruturas e órgão financeiro da UE 
estabelecido pelo Tratado, a Comissão 
deve envolver o BEI na implementação 
desta fase piloto. O BEI deveria ainda ser 
utilizado, cada vez mais, para projetos de 
inovação. As modalidades e condições 
específicas de cooperação, nomeadamente 
da partilha de riscos, e remuneração do 
BEI, devem ser objeto de um acordo entre
a Comissão e o BEI.

Or. en

Alteração 32
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. Atendendo à longa experiência do BEI, 
principal financiador de projetos de 
infraestruturas e órgão financeiro da UE 
estabelecido pelo Tratado, a Comissão 
deve envolver o BEI na implementação 
desta fase piloto. As modalidades e 
condições específicas de cooperação, 
nomeadamente da partilha de riscos, e 

16. Atendendo à longa experiência do BEI, 
principal financiador de projetos de 
infraestruturas e órgão financeiro da UE 
estabelecido pelo Tratado, a Comissão 
deve envolver o BEI na implementação 
desta fase piloto. As modalidades e 
condições específicas de cooperação, 
nomeadamente da partilha de riscos, e 
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remuneração do BEI, devem ser objeto de 
um acordo entre a Comissão e o BEI.

remuneração do BEI, devem ser objeto de 
um acordo entre a Comissão e o BEI e 
divulgado ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 33
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. Atendendo à longa experiência do BEI, 
principal financiador de projetos de 
infraestruturas e órgão financeiro da UE 
estabelecido pelo Tratado, a Comissão 
deve envolver o BEI na implementação 
desta fase piloto. As modalidades e 
condições específicas de cooperação, 
nomeadamente da partilha de riscos, e 
remuneração do BEI, devem ser objeto de 
um acordo entre a Comissão e o BEI.

16. Atendendo à longa experiência do BEI, 
principal financiador de projetos de 
infraestruturas e órgão financeiro da UE 
estabelecido pelo Tratado, a Comissão 
deve envolver o BEI na implementação 
desta fase piloto. As modalidades e 
condições específicas de cooperação, 
nomeadamente da partilha de riscos, e 
remuneração do BEI, devem ser objeto de 
um acordo entre a Comissão e o BEI, 
acordo esse que deverá ser apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 34
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

17. A fase piloto da Iniciativa Europa 2020 
- obrigações para financiamento de 
projetos deverá ser lançada como 
preparação da proposta referente ao 
Mecanismo Interligar a Europa. Esta fase 
piloto permitirá preparar o caminho para o 

17 A fase piloto da Iniciativa Europa 2020 
– obrigações para financiamento de 
projetos deverá ser lançada como 
preparação da proposta referente ao 
Mecanismo Interligar a Europa. Esta fase 
piloto permitirá preparar o caminho para o 
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instrumento financeiro de partilha de riscos 
no âmbito do Mecanismo Interligar a 
Europa.

instrumento financeiro de partilha de riscos 
no âmbito do Mecanismo Interligar a 
Europa. A decisão acerca da continuidade 
da Iniciativa Europa 2020 – obrigações 
para financiamento de projetos, uma vez 
decorrida a fase piloto, deve ser tomada 
após uma avaliação minuciosa da fase 
piloto.

Or. en

Alteração 35
Claude Turmes
en nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

18. Os pedidos de apoio, a seleção e a 
execução de todos os projetos ficam
sujeitos à legislação da União Europeia, em 
especial em matéria de auxílios estatais, e 
devem procurar evitar a criação ou o 
agravamento das distorções no mercado.

18. Os pedidos de apoio, a seleção e a 
execução de todos os projetos devem estar 
em sintonia com os objetivos políticos a 
longo prazo da União e ficar sujeitos à 
legislação da União Europeia, em especial 
em matéria de auxílios estatais, 
transparência e proteção da natureza, 
devendo procurar evitar a criação ou o 
agravamento das distorções no mercado.

Or. en

Alteração 36
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

18. Os pedidos de apoio, a seleção e a 
execução de todos os projetos ficam
sujeitos à legislação da União Europeia, em 
especial em matéria de auxílios estatais, e 

18. Os pedidos de apoio, a seleção e a 
execução de todos os projetos devem ser 
efetuados em condições iguais para todos 
os projetos e estar sujeitos à legislação da 
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devem procurar evitar a criação ou o 
agravamento das distorções do mercado.

União Europeia, em especial em matéria de 
auxílios estatais, e devem procurar evitar a 
criação ou o agravamento das distorções do 
mercado.

Or. lv

Alteração 37
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. Os critérios da dívida para os 
projetos de parcerias público-privadas 
devem ser idênticos aos dos projetos 
tradicionais iniciados ao abrigo de 
procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos, de modo a assegurar a 
necessária transparência orçamental, 
evitar riscos orçamentais adicionais e 
assegurar que as autoridades competentes 
são capazes de escolher livremente entre 
os projetos de parcerias público-privadas 
e os projetos financiados de forma 
tradicional.

Or. lt

Alteração 38
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

19. A fase piloto deverá ser financiada 
através da reafetação em 2012 e 2013 do 
orçamento afetado aos atuais programas 
nos setores dos transportes, da energia e 

19. A fase piloto deverá ser financiada 
através da reafetação em 2012 e 2013 do 
orçamento afetado aos atuais programas 
nos setores dos transportes, da energia e 
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das telecomunicações. Para o efeito, pode 
ser reafetado a esta iniciativa um montante 
máximo de 200 milhões de EUR, a partir 
do orçamento RTE-T, até 
20 milhões de EUR do orçamento do 
Programa-quadro para a Competitividade e 
a Inovação e um montante máximo de 
10 milhões de EUR do orçamento das 
RTE-E. O orçamento disponível limita o 
âmbito de aplicação da iniciativa e o 
número de projetos elegíveis para apoio.

das telecomunicações. Para o efeito, pode 
ser reafetado a esta iniciativa um montante 
máximo de 200 milhões de EUR, a partir 
do orçamento RTE-T, até 
20 milhões de EUR do orçamento do 
Programa-quadro para a Competitividade e 
a Inovação e um montante máximo de 
10 milhões de EUR do orçamento das 
RTE-E. O orçamento disponível limita o 
âmbito de aplicação da iniciativa e o 
número de projetos elegíveis para apoio.
Nesse sentido, deve ser dada prioridade 
aos projetos de infraestruturas mais 
inovadores, onde a implantação das 
tecnologias novas e sustentáveis cria um 
perfil de maior risco ou onde os benefícios 
socioeconómicos em sintonia com as 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
Europa 2020 não estarão refletidos 
suficientemente nas receitas do projeto.

Or. en

Alteração 39
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto em vigor Alteração

20. Os fundos orçamentais devem ser 
solicitados pelo BEI com base num 
conjunto de projetos que o banco considere 
adequados e suscetíveis de ser realizados. 
Esses pedidos devem ser efetuados antes 
de 31 de dezembro de 2013. Devido à 
complexidade dos grandes projetos de 
infraestruturas, a aprovação efetiva pode 
ocorrer numa data ulterior, mas o mais 
tardar até 31 de dezembro de 2014.

20. Os fundos orçamentais devem ser 
solicitados pelo BEI com base num 
conjunto de projetos que o banco considere 
adequados, em sintonia com os objetivos 
políticos a longo prazo da União,
suscetíveis de ser realizados. Esses pedidos 
devem ser efetuados antes de 31 de 
dezembro de 2013. Devido à complexidade 
dos grandes projetos de infraestruturas, a 
aprovação efetiva pode ocorrer numa data 
ulterior, mas o mais tardar até 31 de 
dezembro de 2014.

Or. en
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Alteração 40
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

21. A fim de assegurar a eficácia das 
medidas previstas no presente regulamento, 
este último deve entrar em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação,

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. lv

Alteração 41
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos devem ter por objetivo a 
promoção da inovação, a transferência de 
tecnologia e a difusão de novas tecnologias 
que reúnam as condições necessárias para 
serem lançadas no mercado.

2. Os projetos devem ter por objetivo a 
promoção da inovação, a transferência de 
tecnologia e a difusão de novas tecnologias 
que reúnam as condições necessárias para 
serem lançadas no mercado, com 
prioridade para a integração da energia 
renovável e do transporte sustentável do 
ponto de vista ambiental.

Or. en

Alteração 42
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b)
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Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.º 2a

Texto da Comissão Alteração

2a. Assume a forma de um empréstimo ou 
garantia concedido pelo BEI a favor do 
financiamento de projetos nos domínios 
das TIC e da banda larga;

2a. Assume a forma de um empréstimo ou 
garantia concedido pelo BEI a favor do 
financiamento de projetos de interesse 
europeu comum nos domínios das TIC e 
da banda larga;

Or. en

Justificação

Por motivos relacionados com a subsidiariedade, só devem ser abrangidos projetos de 
interesse comum.

Alteração 43
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.º 2c

Texto da Comissão Alteração

2c. As modalidades e condições 
pormenorizadas referentes à 
implementação do instrumento de partilha 
de riscos para as obrigações destinadas ao 
financiamento de projetos, incluindo o seu 
acompanhamento e controlo, serão 
definidas num acordo de delegação entre a 
Comissão e o BEI.

2c. As modalidades e condições 
pormenorizadas referentes à 
implementação do instrumento de partilha 
de riscos para as obrigações destinadas ao 
financiamento de projetos, incluindo o seu 
acompanhamento e controlo, serão 
definidas num acordo de delegação entre a 
Comissão e o BEI, que deverá ser 
apresentado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.º 2d-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2d-A. A Comissão deve enviar 
anualmente ao Parlamento Europeu um 
relatório que contenha uma 
discriminação por projeto sobre a 
utilização dos montantes referidos no 
n.º 2d. O relatório deve conter ainda 
informações relativas ao desempenho do 
instrumento para a partilha de riscos para 
as obrigações inerentes ao projeto e 
recomendações relativas a formas de 
melhorar a eficácia do mesmo.

Or. ro

Alteração 45
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)
 Regulamento (CE) n.º 680/2007
Artigo 6 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Contribuição financeira para a 
constituição de provisões e a afetação de 
capital tendo em vista os empréstimos ou 
garantias que o BEI deve conceder a partir 
dos seus recursos próprios no âmbito do 
instrumento de partilha de riscos, nos 
domínios das RTE-T e RTE-E. O risco ao 
qual a União Europeia se expõe no âmbito 
do instrumento de partilha de riscos para as 
obrigações destinadas ao financiamento de 
projetos, designadamente em matéria de 
encargos de gestão e outros custos 
elegíveis, fica estritamente limitado ao 
montante da contribuição da UE para este 
instrumento, não tendo qualquer outra 

g) Contribuição financeira para a 
constituição de provisões e a afetação de 
capital tendo em vista os empréstimos ou 
garantias que o BEI deve conceder a partir 
dos seus recursos próprios no âmbito do 
instrumento de partilha de riscos, nos 
domínios das RTE-T e RTE-E. O risco ao 
qual a União Europeia se expõe no âmbito 
do instrumento de partilha de riscos para as 
obrigações destinadas ao financiamento de 
projetos, designadamente em matéria de 
encargos de gestão e outros custos 
elegíveis, fica estritamente limitado ao 
montante da contribuição da UE para este 
instrumento, não tendo qualquer outra 
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incidência para o orçamento geral da União 
Europeia. O risco residual inerente a todas 
as operações é suportado pelo BEI. As 
modalidades e condições pormenorizadas 
referentes à implementação do instrumento 
de partilha de riscos para as obrigações 
destinadas ao financiamento de projetos, 
incluindo o seu acompanhamento e 
controlo, serão definidas num acordo de 
delegação celebrado entre a Comissão e o 
BEI. Em 2012 e 2013, pode ser reafetado 
um montante máximo de 210 milhões de 
EUR ao instrumento de partilha de riscos 
para as obrigações destinadas ao 
financiamento de projetos, dos quais 200 
milhões de EUR, no máximo, para os 
projetos no setor dos transportes e até 10 
milhões de EUR para os projetos no 
domínio da energia, em conformidade com 
o procedimento referido no artigo 15.º, 
n.º 2, proveniente das rubricas orçamentais 
RTE-T (LGTT) e RTE-E, respetivamente. 
Este instrumento de partilha de riscos pode 
reutilizar as receitas obtidas durante o 
período de investimento para novos 
empréstimos e garantias.

incidência para o orçamento geral da União 
Europeia. O risco residual inerente a todas 
as operações é suportado pelo BEI. As 
modalidades e condições pormenorizadas 
referentes à implementação do instrumento 
de partilha de riscos para as obrigações 
destinadas ao financiamento de projetos, 
incluindo o seu acompanhamento e 
controlo, serão definidas num acordo de 
delegação celebrado entre a Comissão e o 
BEI, que deverá ser apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Em 
2012 e 2013, pode ser reafetado um 
montante máximo de 210 milhões de EUR 
ao instrumento de partilha de riscos para as 
obrigações destinadas ao financiamento de 
projetos, dos quais 200 milhões de EUR, 
no máximo, para os projetos no setor dos 
transportes e até 10 milhões de EUR para 
os projetos no domínio da energia, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 15.º, n.º 2, proveniente das 
rubricas orçamentais RTE-T (LGTT) e 
RTE-E, respetivamente. Este instrumento 
de partilha de riscos pode reutilizar as 
receitas obtidas durante o período de 
investimento para novos empréstimos e 
garantias.

Or. en

Alteração 46
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão, em coordenação com o 
BE, irá avaliar a fase piloto e, após 
consulta dos intervenientes envolvidos nos 
projetos de fase piloto, irá reportar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, em 
data nunca posterior a 31 de dezembro de 
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2013.

Or. en


