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Alteração 1
Peter Skinner

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a multiplicidade de 
instrumentos financeiros e de programas 
europeus de cofinanciamento constitui um 
elemento gerador de confusão e incerteza 
nos operadores públicos e privados que os 
pretendem utilizar; espera, por 
conseguinte, que se proceda a uma 
racionalização e coordenação dos 
mesmos, de modo a promover o seu uso 
eficiente no contexto de um quadro 
unitário e coerente, incluindo os fundos 
estruturais;

1. Observa que a multiplicidade de 
instrumentos financeiros e de programas 
europeus de cofinanciamento constitui um 
elemento gerador de confusão e incerteza 
nos operadores públicos e privados que os 
pretendem utilizar; solicita a realização de 
uma análise, para determinar os meios 
mais eficazes de pagamento ao 
requerente, de modo a promover o uso 
eficiente destes instrumentos e dos fundos 
estruturais no contexto de um quadro 
unitário e coerente;

Or. en

Alteração 2
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a multiplicidade de 
instrumentos financeiros e de programas 
europeus de cofinanciamento constitui um 
elemento gerador de confusão e incerteza 
nos operadores públicos e privados que os 
pretendem utilizar; espera, por 
conseguinte, que se proceda a uma 
racionalização e coordenação dos mesmos, 
de modo a promover o seu uso eficiente no 
contexto de um quadro unitário e coerente, 
incluindo os fundos estruturais;

1. Observa que a multiplicidade de 
instrumentos financeiros e de programas 
europeus de cofinanciamento constitui um 
elemento gerador de confusão e incerteza 
nos operadores públicos e privados que os 
pretendem utilizar; espera, por 
conseguinte, que se proceda a uma 
racionalização e coordenação dos mesmos, 
de modo a promover o seu uso eficiente no 
contexto de um quadro unitário e coerente, 
incluindo os fundos estruturais; manifesta 
a sua satisfação, a este respeito, com a 
ideia da Comissão de agrupar os 



PE489.620v01-00 4/23 AM\902943PT.doc

PT

instrumentos ao serviço das diferentes 
políticas, tais como o Mecanismo 
Interligar a Europa, para criar um 
instrumento comum e explorar as 
sinergias intersetoriais; insta a Comissão 
a garantir que é dada prioridade aos 
projetos intersetoriais, tais como as redes 
inteligentes, e que lhes é atribuído um 
financiamento específico para que 
possam beneficiar plenamente das 
vantagens de um instrumento financeiro 
multissetorial;

Or. en

Alteração 3
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Apoia plenamente a avaliação da 
Comissão de que os instrumentos 
financeiros inovadores, ao catalisarem 
investimentos relacionados com a 
melhoria da eficiência energética, as 
fontes de energia renováveis e as 
infraestruturas conexas, podem contribuir 
para uma economia e uma sociedade 
resistentes às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 4
Antonio Cancian

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Observa que alguns instrumentos 
financeiros já operacionais no setor da 
energia, como o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética (EEEF) e o Fundo 
Marguerite estão, lamentavelmente, a 
produzir resultados abaixo das 
expectativas; nota, efetivamente, que até 
ao momento o Fundo Marguerite financiou 
um número bastante reduzido de projetos, 
ao passo que o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética atua oferecendo 
aos candidatos condições de 
financiamento semelhantes às oferecidas 
pelo mercado normal, se não menos 
favoráveis; considera que a adoção de 
futuros instrumentos financeiros deve, 
portanto, ter em conta estas experiências
pouco satisfatórias;

2. Nota que, até ao momento, o Fundo 
Marguerite financiou um número bastante 
reduzido de projetos, solicita à Comissão 
que envide esforços no sentido de 
melhorar o desempenho desse fundo, 
considera que a adoção de futuros 
instrumentos financeiros deve ter em conta 
esta experiência pouco satisfatória a fim 
de acelerar, sempre que possível, o tempo 
de funcionamento dos instrumentos 
financeiros;

Or. it

Alteração 5
Peter Skinner

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que alguns instrumentos 
financeiros já operacionais no setor da 
energia, como o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética (EEEF) e o Fundo 
Marguerite estão, lamentavelmente, a 
produzir resultados abaixo das 
expectativas; nota, efetivamente, que até 
ao momento o Fundo Marguerite 
financiou um número bastante reduzido 
de projetos, ao passo que o Fundo 
Europeu para a Eficiência Energética 
atua oferecendo aos candidatos condições 
de financiamento semelhantes às 
oferecidas pelo mercado normal, se não 

2. Observa que alguns instrumentos 
financeiros já operacionais no setor da 
energia, como o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética (EEEF) e o Fundo 
Marguerite alcançaram um sucesso 
limitado, no que diz respeito ao número 
de projetos financiados; considera que a 
adoção de futuros instrumentos financeiros 
deve ter este aspeto em consideração, 
aquando da avaliação do modo como o 
âmbito deste tipo de financiamento pode 
ser alargado; 
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menos favoráveis; considera que a adoção 
de futuros instrumentos financeiros deve, 
portanto, ter em conta estas experiências 
pouco satisfatórias;

Or. en

Alteração 6
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que alguns instrumentos 
financeiros já operacionais no setor da 
energia, como o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética (EEEF) e o Fundo 
Marguerite estão, lamentavelmente, a 
produzir resultados abaixo das 
expectativas; nota, efetivamente, que até ao 
momento o Fundo Marguerite financiou 
um número bastante reduzido de projetos, 
ao passo que o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética atua oferecendo aos 
candidatos condições de financiamento 
semelhantes às oferecidas pelo mercado 
normal, se não menos favoráveis; considera 
que a adoção de futuros instrumentos 
financeiros deve, portanto, ter em conta 
estas experiências pouco satisfatórias;

2. Observa que alguns instrumentos 
financeiros já operacionais no setor da 
energia, como o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética (EEEF) e o Fundo 
Marguerite estão, lamentavelmente, a 
produzir resultados inferiores ao esperado; 
nota, efetivamente, que até ao momento o 
Fundo Marguerite financiou um número 
bastante reduzido de projetos, ao passo que 
o Fundo Europeu para a Eficiência 
Energética atua oferecendo aos candidatos 
condições de financiamento semelhantes às 
oferecidas pelo mercado normal, se não 
menos favoráveis; considera que estes 
instrumentos financeiros devem, portanto, 
ser adaptados para se tornarem realmente 
instrumentos financeiros atrativos;

Or. en

Alteração 7
Bendt Bendtsen

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Observa que alguns instrumentos 
financeiros já operacionais no setor da 
energia, como o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética (EEEF) e o Fundo 
Marguerite estão, lamentavelmente, a 
produzir resultados abaixo das 
expectativas; nota, efetivamente, que até ao
momento o Fundo Marguerite financiou 
um número bastante reduzido de projetos, 
ao passo que o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética atua oferecendo aos 
candidatos condições de financiamento 
semelhantes às oferecidas pelo mercado 
normal, se não menos favoráveis;
considera que a adoção de futuros 
instrumentos financeiros deve, portanto, 
ter em conta estas experiências pouco 
satisfatórias;

2. Observa que alguns instrumentos 
financeiros já operacionais no setor da 
energia, como o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética (EEEF) e o Fundo 
Marguerite estão, lamentavelmente, a 
produzir resultados abaixo das 
expectativas; nota, efetivamente, que até ao 
momento o Fundo Marguerite financiou 
um número bastante reduzido de projetos, 
ao passo que o Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética atua oferecendo aos 
candidatos condições de financiamento 
semelhantes às oferecidas pelo mercado 
normal, se não menos favoráveis; é, assim, 
da opinião que devem ser atribuídos mais 
recursos aos fundos para que estes 
possam ser outorgados a mais 
destinatários e tornar o produto final mais 
competitivo;

Or. en

Alteração 8
Antonio Cancian

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta o facto de o Fundo para a 
Eficiência Energética, ainda que se 
apresente como um instrumento financeiro, 
ser considerado pela Comissão como um 
subsídio, sendo portanto incompatível com 
o recurso do mesmo beneficiário aos 
fundos estruturais, bem como com outros 
instrumentos de apoio disponibilizados 
pela União Europeia;

3. Toma nota do facto de o Fundo para a 
Eficiência Energética (EEEF) atuar 
oferecendo aos candidatos condições de 
financiamento semelhantes às oferecidas 
pelo mercado normal, se não menos 
favoráveis; lamenta que o Fundo, ainda 
que se apresente como um instrumento 
financeiro, seja considerado pela Comissão 
como um subsídio, sendo portanto 
incompatível com o recurso do mesmo 
beneficiário aos fundos estruturais; bem 
como com outros instrumentos de apoio 
disponibilizados pela União Europeia;
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Or. it

Alteração 9
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta o facto de o Fundo para a 
Eficiência Energética, ainda que se 
apresente como um instrumento financeiro, 
ser considerado pela Comissão como um 
subsídio, sendo portanto incompatível com 
o recurso do mesmo beneficiário aos 
fundos estruturais, bem como com outros 
instrumentos de apoio disponibilizados 
pela União Europeia;

3. Lamenta o facto de o Fundo para a 
Eficiência Energética, ainda que se 
apresente como um instrumento financeiro, 
ser considerado pela Comissão como um 
subsídio, sendo portanto incompatível com 
o recurso do mesmo beneficiário aos 
fundos estruturais; enfatiza, portanto, a 
necessidade de, no futuro, garantir que 
este fundo se transforma num fundo 
renovável que oferece oportunidades reais 
de investimento, direta ou indiretamente 
através de instituições financeiras, em 
projetos de eficiência energética e 
energias renováveis de pequena escala e é 
compatível com os fundos estruturais, 
bem como com outros instrumentos de 
apoio disponibilizados pela União 
Europeia;

Or. en

Alteração 10
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta o facto de o Fundo para a 
Eficiência Energética, ainda que se 
apresente como um instrumento financeiro,
ser considerado pela Comissão como um 

3. Lamenta o facto de o Fundo para a 
Eficiência Energética, ainda que se 
apresente como um instrumento financeiro, 
ser considerado pela Comissão como um 
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subsídio, sendo portanto incompatível com 
o recurso do mesmo beneficiário aos 
fundos estruturais, bem como com outros 
instrumentos de apoio disponibilizados 
pela União Europeia;

subsídio, sendo portanto incompatível com 
o recurso do mesmo beneficiário aos 
fundos estruturais;

Or. en

Alteração 11
Bendt Bendtsen

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Observa que a existência de 
instrumentos financeiros eficazes no 
campo da eficiência energética produzirá 
resultados rápidos, ou seja, a criação de 
emprego, uma vez que não exigem o 
mesmo nível de burocracia que 
determinados projetos de infraestruturas 
no domínio dos transportes e da energia;

Or. en

Alteração 12
Marian-Jean Marinescu

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Realça que qualquer forma 
inovadora de tributação coordenada da 
UE relacionada com as alterações 
climáticas deve ter as suas receitas 
afetadas ao financiamento de 
investigação e desenvolvimento e de 
medidas com o objetivo de reduzir as 
emissões de carbono, estimular a 
eficiência energética e melhorar as 
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infraestruturas energéticas na UE;

Or. en

Alteração 13
Silvia-Adriana Țicău

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Tendo em vista a realização dos 
objetivos políticos da União, 
nomeadamente no que respeita o aumento 
da eficácia energética, solicita à Comissão 
a elaboração e publicação de 
recomendações e orientações sobre todos 
os fundos europeus e instrumentos 
financeiros inovadores que podem ser 
utilizados no âmbito do aumento da 
eficácia energética;

Or. ro

Alteração 14
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Valoriza a atenção dedicada ao apoio às 
PME através de instrumentos de 
participação no capital e de débito 
previstos pelos programas COSME e 
«Horizonte 2020»; considera, porém, 
oportuno analisar a possibilidade de 
aumentar o limiar estabelecido pelo 
mecanismo de garantia de empréstimo 
(Loan Guarantee Facility) no âmbito do 
COSME (150 000 EUR), à luz de uma 
avaliação mais rigorosa das necessidades 

4. Valoriza a atenção dedicada ao apoio às 
PME através de instrumentos de 
participação no capital e de débito 
previstos pelos programas COSME e 
«Horizonte 2020»;
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reais de crédito das PME europeias;

Or. en

Alteração 15
Bendt Bendtsen

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Valoriza a atenção dedicada ao apoio às 
PME através de instrumentos de 
participação no capital e de débito 
previstos pelos programas COSME e 
«Horizonte 2020»; considera, porém, 
oportuno analisar a possibilidade de 
aumentar o limiar estabelecido pelo 
mecanismo de garantia de empréstimo 
(Loan Guarantee Facility) no âmbito do 
COSME (150 000 EUR), à luz de uma 
avaliação mais rigorosa das necessidades 
reais de crédito das PME europeias;

4. Valoriza a atenção dedicada ao apoio às 
PME através de instrumentos de 
participação no capital e de débito 
previstos pelos programas COSME e 
«Horizonte 2020»; considera, porém, 
oportuno analisar a possibilidade de 
aumentar o limiar estabelecido pelo 
mecanismo de garantia de empréstimo 
(Loan Guarantee Facility ou LGF) no 
âmbito do COSME (150 000 EUR), à luz 
de uma avaliação mais rigorosa das 
necessidades reais de crédito das PME 
europeias; considera que o aumento do 
limiar não deve ser feito em detrimento da 
quantidade de PME que beneficiam deste 
mecanismo e, por isso, solicita um 
aumento do mecanismo de garantia de 
empréstimo;

Or. en

Alteração 16
Peter Skinner

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Valoriza a atenção dedicada ao apoio às 
PME através de instrumentos de 
participação no capital e de débito 

4. Acredita que deve ser dedicada mais 
atenção ao apoio às PME através de 
instrumentos de participação no capital e 
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previstos pelos programas COSME e 
«Horizonte 2020»; considera, porém, 
oportuno analisar a possibilidade de 
aumentar o limiar estabelecido pelo 
mecanismo de garantia de empréstimo 
(Loan Guarantee Facility) no âmbito do 
COSME (150 000 EUR), à luz de uma 
avaliação mais rigorosa das necessidades 
reais de crédito das PME europeias;

de débito previstos pelo Programa para a 
Competitividade das Empresas e das PME
(COSME) e pelo programa «Horizonte 
2020»; considera, porém, oportuno analisar 
a possibilidade de aumentar o limiar 
estabelecido pelo mecanismo de garantia 
de empréstimo (Loan Guarantee Facility) 
no âmbito do COSME (150 000 EUR), à 
luz de uma avaliação mais rigorosa das 
necessidades reais de crédito das PME 
europeias;

Or. en

Alteração 17
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Valoriza a atenção dedicada ao apoio às 
PME através de instrumentos de 
participação no capital e de débito 
previstos pelos programas COSME e 
«Horizonte 2020»; considera, porém, 
oportuno analisar a possibilidade de 
aumentar o limiar estabelecido pelo 
mecanismo de garantia de empréstimo 
(Loan Guarantee Facility) no âmbito do 
COSME (150 000 EUR), à luz de uma 
avaliação mais rigorosa das necessidades 
reais de crédito das PME europeias;

4. Valoriza a atenção dedicada ao apoio às 
PME através de instrumentos de 
participação no capital e de débito 
previstos pelos programas COSME e 
«Horizonte 2020»; considera, porém, 
oportuno analisar a possibilidade de 
aumentar o limiar estabelecido pelo 
mecanismo de garantia de empréstimo 
(Loan Guarantee Facility) no âmbito do 
COSME (150 000 EUR), à luz de uma 
avaliação mais rigorosa das necessidades 
reais de crédito das PME europeias, assim 
como de ampliar o nível global dos fundos 
previstos pelo mecanismo;

Or. en

Alteração 18
Bendt Bendtsen
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Entende que a Comissão deve 
explorar novas formas de melhorar o 
mercado europeu de quase-capital, 
nomeadamente, o financiamento 
mezzanine; recomenda que a Comissão 
investigue novas formas de reforçar a 
Facilidade Mezzanine para o Crescimento 
do FEI e de analisar novos produtos 
mezzanine, tais como uma garantia para 
empréstimos mezzanine; recomenda, 
igualmente, que sejam fornecidos dados e 
análises relativos aos instrumentos 
financeiros, de modo a reduzir as 
barreiras aos intermediários financeiros 
que desejem explorar o mercado de 
crédito para capital mezzanine na UE;

Or. en

Alteração 19
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Acolhe com agrado as ações que 
incluam o fornecimento de garantias para 
os promotores de projetos, a fim de 
facilitar o seu acesso ao crédito, segundo o 
esquema proposto pelo instrumento 
financeiro de partilha de riscos (Risk 
Sharing Financial Facility – RSFF);

5. Acolhe com agrado as ações que 
incluam o fornecimento de garantias para 
os promotores de projetos, a fim de 
facilitar o seu acesso ao crédito, segundo o 
esquema proposto pelo instrumento 
financeiro de partilha de riscos (Risk 
Sharing Financial Facility – RSFF); apoia 
a afetação de uma grande parte dos 
fundos do instrumento de financiamento 
«Horizonte 2020» às PME, a qual deverá 
ser entregue através de um Instrumento 
de Investigação e Inovação pelas PME na 
Europa, tal recomendado pela análise dos 
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especialistas do instrumento financeiro de 
partilha de riscos (Risk Sharing Financial 
Facility – RSFF);

Or. en

Alteração 20
Peter Skinner

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apoia o esforço para incentivar a 
investigação e a inovação nas PME no 
âmbito do programa «Horizonte 2020»; 
sublinha, igualmente, que o financiamento 
do capital de risco não constitui a única via 
para alcançar este objetivo; insta, por 
conseguinte, a Comissão e outras 
entidades envolvidas a analisar as 
possíveis implicações de um sistema de 
adjudicação de contratos pelas PME para 
o desenvolvimento de tecnologias que se 
revelem necessárias às instituições 
europeias, de modo que os fundos 
europeus revertam no financiamento e na 
criação de tecnologias úteis às próprias 
instituições;

6. Apoia o esforço para incentivar a 
investigação e a inovação nas PME no 
âmbito do programa «Horizonte 2020»; 
sublinha, igualmente, que o financiamento 
do capital de risco não constitui a única via 
para alcançar este objetivo; no entanto, 
dado o Plano de Ação em Matéria de 
Capital de Risco [SEC(1998) 552], a 
Comissão deve encorajar este tipo de 
financiamento; entende, igualmente, que 
deve estar previsto um regresso a uma 
avaliação comparativa do financiamento 
e da disponibilidade de capital de risco;

Or. en

Alteração 21
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apoia o esforço para incentivar a 
investigação e a inovação nas PME no 

6. Apoia o esforço para incentivar a 
investigação e a inovação nas PME no 
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âmbito do programa «Horizonte 2020»; 
sublinha, igualmente, que o financiamento 
do capital de risco não constitui a única via 
para alcançar este objetivo; insta, por 
conseguinte, a Comissão e outras entidades 
envolvidas a analisar as possíveis 
implicações de um sistema de adjudicação 
de contratos pelas PME para o 
desenvolvimento de tecnologias que se 
revelem necessárias às instituições 
europeias, de modo que os fundos 
europeus revertam no financiamento e na 
criação de tecnologias úteis às próprias 
instituições;

âmbito do programa «Horizonte 2020»; 
sublinha, igualmente, que o financiamento 
do capital de risco não constitui a única via 
para alcançar este objetivo; insta, por 
conseguinte, a Comissão e outras entidades 
envolvidas a analisar as possíveis 
implicações de um sistema de adjudicação 
de contratos pelas PME para o 
desenvolvimento de tecnologias abertas
que se revelem necessárias às instituições 
da Europa e dos Estados-Membros, de 
modo que os fundos europeus revertam no 
financiamento e na criação de tecnologias 
úteis às próprias instituições, as quais 
resultem facilmente no aprofundamento 
da utilização e da inovação; apoia, a esse 
respeito, a afetação de uma parte 
substancial dos fundos do programa 
«Horizonte 2020» para a implementação 
do novo instrumento específico para as 
PME;

Or. en

Alteração 22
Marian-Jean Marinescu

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Reitera que deverão ser utilizados 
instrumentos financeiros inovadores para 
apoiar as parcerias público-privadas e que 
deverá prever-se uma alternativa às 
despesas inteiramente públicas como 
forma de alavancar fundos e de corrigir 
imperfeições do mercado;

Or. en

Alteração 23
Peter Skinner
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Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Sublinha que os instrumentos 
financeiros em causa devem ser ativados 
para realizar projetos considerados 
necessários à consecução dos objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; 
convida, por conseguinte, a Comissão e o 
BEI em particular, mas também todos os 
outros organismos direta ou 
indiretamente envolvidos, a prestar uma 
assistência muito mais ativa aos 
promotores dos referidos projetos, 
sobretudo na fase inicial;

7. Sublinha que os instrumentos 
financeiros em causa devem ser ativados 
para realizar projetos considerados 
necessários à consecução dos objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; 
convida, por conseguinte, a Comissão e o 
BEI em particular, a promover e a 
reavaliar continuamente estes projetos ao 
longo do ciclo de implementação, para 
garantir que os fundos são utilizados de 
forma eficiente; 

Or. en

Alteração 24
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Sublinha que os instrumentos 
financeiros em causa devem ser ativados 
para realizar projetos considerados 
necessários à consecução dos objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; 
convida, por conseguinte, a Comissão e o 
BEI em particular, mas também todos os 
outros organismos direta ou indiretamente 
envolvidos, a prestar uma assistência muito 
mais ativa aos promotores dos referidos 
projetos, sobretudo na fase inicial;

7. Sublinha que os instrumentos 
financeiros em causa devem ser ativados 
para realizar projetos considerados 
necessários à consecução dos objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, com 
base nos esforços de colaboração e na 
participação coletiva; convida, por 
conseguinte, a Comissão e o BEI em 
particular, mas também todos os outros 
organismos direta ou indiretamente 
envolvidos, a prestar uma assistência muito 
mais ativa aos promotores dos referidos 
projetos, sobretudo nas fases iniciais;
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Or. en

Alteração 25
Antonio Cancian

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Sublinha que os instrumentos 
financeiros em causa devem ser ativados 
para realizar projetos considerados 
necessários à consecução dos objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; 
convida, por conseguinte, a Comissão e o 
BEI em particular, mas também todos os 
outros organismos direta ou indiretamente 
envolvidos, a prestar uma assistência muito 
mais ativa aos promotores dos referidos 
projetos, sobretudo na fase inicial;

7. Sublinha que os instrumentos 
financeiros em causa devem ser ativados 
para realizar projetos considerados 
necessários à consecução dos objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; 
convida, por conseguinte, a Comissão e o 
BEI em particular, mas também todos os 
outros organismos direta ou indiretamente 
envolvidos, a prestar uma assistência muito 
mais ativa aos promotores dos referidos 
projetos, sobretudo na fase inicial, sendo 
necessário, para o efeito, ter como 
exemplo experiências bem-sucedidas, 
como o instrumento ELENA, e aprimorar 
essas experiências;

Or. it

Alteração 26
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Observa, porém, que em muitos casos 
as PPP sofrem de insuficiente 
transparência, quando o tempo decorrente 
entre o investimento público e o escrutínio 
do progresso do investimento é, muitas 
vezes, inaceitavelmente longo; solicita 
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melhores métodos de avaliação contínua e 
transparente da utilização de fundos 
públicos nas PPP, de forma a permitir 
principalmente o escrutínio por parte do 
público que financia os projetos e de 
outros terceiros interessados, tais como os 
investigadores;

Or. en

Alteração 27
Antonio Cancian

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Confia no impacto muito positivo do 
reforço da utilização estratégica dos 
instrumentos financeiros na economia 
europeia, mas considera que esse impacto 
se limitará, lamentavelmente, aos projetos 
com rendimentos a curto e médio prazo; 
receia que não sejam realizados 
investimentos em projetos igualmente 
necessários para atingir os objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, por se 
considerar que envolvem riscos elevados 
para os investidores e devido à falta de 
fundos públicos;

9. Confia no impacto muito positivo do 
reforço da utilização estratégica dos 
instrumentos financeiros na economia 
europeia, mas considera que esse impacto 
se limitará, lamentavelmente, aos projetos 
com rendimentos a curto e médio prazo; 
receia que não sejam realizados 
investimentos em projetos igualmente 
necessários para atingir os objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, por se 
considerar que envolvem riscos elevados 
para os investidores e devido à falta de 
fundos públicos; realça, por conseguinte, 
o papel de catalisador para o capital 
privado que os instrumentos financeiros 
podem desempenhar, criando 
instrumentos de partilha de riscos e 
reduzindo a perceção de risco da parte dos 
investidores;

Or. it

Alteração 28
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Confia no impacto muito positivo do 
reforço da utilização estratégica dos 
instrumentos financeiros na economia 
europeia, mas considera que esse impacto 
se limitará, lamentavelmente, aos projetos 
com rendimentos a curto e médio prazo; 
receia que não sejam realizados 
investimentos em projetos igualmente 
necessários para atingir os objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, por se 
considerar que envolvem riscos elevados 
para os investidores e devido à falta de 
fundos públicos;

9. Confia no impacto muito positivo do 
reforço da utilização estratégica dos 
instrumentos financeiros na economia 
europeia, mas considera que esse impacto 
se limitará, lamentavelmente, aos projetos 
com rendimentos a curto e médio prazo; 
receia que não sejam realizados 
investimentos em projetos igualmente 
necessários para atingir os objetivos a 
longo prazo da estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, por se considerar que envolvem 
riscos elevados para os investidores e 
devido à falta de fundos públicos; salienta, 
a este respeito, a necessidade de dar 
prioridade aos projetos mais inovadores, 
os quais irão contribuir para os objetivos 
políticos a longo prazo da União 
Europeia, mas nos domínios onde a
implantação de uma nova tecnologia mais 
sustentável cria um perfil de risco mais 
elevado;

Or. en

Alteração 29
Peter Skinner

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Confia no impacto muito positivo do 
reforço da utilização estratégica dos 
instrumentos financeiros na economia 
europeia, mas considera que esse impacto 
se limitará, lamentavelmente, aos projetos 
com rendimentos a curto e médio prazo; 
receia que não sejam realizados 

9. Confia no impacto muito positivo do 
reforço da utilização estratégica dos 
instrumentos financeiros na União 
Europeia, mas considera que esse impacto 
se limitará, lamentavelmente, aos projetos 
com rendimentos a curto e médio prazo; 
receia que não sejam realizados 
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investimentos em projetos igualmente 
necessários para atingir os objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, por se 
considerar que envolvem riscos elevados 
para os investidores e devido à falta de 
fundos públicos;

investimentos em projetos igualmente 
necessários para atingir os objetivos da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, por se 
considerar que envolvem riscos elevados 
para os investidores e devido à falta de 
fundos públicos;

Or. en

Alteração 30
Marian-Jean Marinescu

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Saúda as obrigações europeias 
plurinacionais e reitera que, através da 
sua abordagem de solidariedade, estes 
instrumentos irão permitir o acesso ao 
financiamento de infraestruturas críticas 
da UE, incluindo as infraestruturas no 
domínio da energia;

Or. en

Alteração 31
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Solicita, por conseguinte, que seja 
implementada com urgência a iniciativa 
relativa às obrigações para financiamento 
de projetos (project bonds) e que seja 
cuidadosamente avaliada a oportunidade 
de uma nova iniciativa para a emissão de 
obrigações europeias para as 
infraestruturas, com a participação direta 

10. Solicita, por conseguinte, que seja 
implementada a iniciativa relativa às 
obrigações para financiamento de projetos 
(project bonds) apenas se a fase-piloto 
tiver comprovado a sua eficácia 
relativamente aos objetivos originais, após 
uma análise e uma avaliação 
independentes; caso estas demonstrem 
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da União Europeia no capital dos projetos 
de infraestruturas de interesse comum 
com um forte valor acrescentado europeu, 
através da emissão pública de obrigações 
para financiamento de projetos pela 
União;

que a fase-piloto não foi bem-sucedida, a 
iniciativa deve ser interrompida;

Or. en

Alteração 32
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Solicita, por conseguinte, que seja 
implementada com urgência a iniciativa 
relativa às obrigações para financiamento 
de projetos (project bonds) e que seja 
cuidadosamente avaliada a oportunidade de 
uma nova iniciativa para a emissão de 
obrigações europeias para as 
infraestruturas, com a participação direta 
da União Europeia no capital dos projetos 
de infraestruturas de interesse comum com 
um forte valor acrescentado europeu, 
através da emissão pública de obrigações 
para financiamento de projetos pela União;

10. Solicita, por conseguinte, que seja 
implementada com urgência a iniciativa 
relativa às obrigações para financiamento 
de projetos (project bonds) e que seja 
cuidadosamente avaliada a oportunidade de 
uma nova iniciativa para a emissão de 
obrigações europeias para as 
infraestruturas, com a participação direta 
da União Europeia no capital dos projetos 
de infraestruturas de interesse comum com 
um forte valor acrescentado europeu, 
através da emissão pública de obrigações 
para financiamento de projetos pela União;
observa, a este respeito, que 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; solicita que a 
iniciativa relativa às obrigações para 
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financiamento de projetos seja alargada a 
outros setores, em particular no âmbito da 
energia renovável e da reabilitação de 
edifícios;

Or. en

Alteração 33
Antonio Cancian

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Solicita, por conseguinte, que seja 
implementada com urgência a iniciativa 
relativa às obrigações para financiamento 
de projetos (project bonds) e que seja 
cuidadosamente avaliada a oportunidade de 
uma nova iniciativa para a emissão de 
obrigações europeias para as 
infraestruturas, com a participação direta 
da União Europeia no capital dos projetos 
de infraestruturas de interesse comum com 
um forte valor acrescentado europeu, 
através da emissão pública de obrigações 
para financiamento de projetos pela União;

10. Solicita, por conseguinte, que seja 
implementada com urgência a iniciativa 
relativa às obrigações para financiamento 
de projetos (project bonds) e que seja 
cuidadosamente avaliada a oportunidade de 
uma nova iniciativa em separado para a 
emissão de obrigações europeias para as 
infraestruturas, com a participação direta 
da União Europeia no capital dos projetos 
de infraestruturas de interesse comum com 
um forte valor acrescentado europeu, 
através da emissão pública de obrigações 
para financiamento de projetos pela União;

Or. it

Alteração 34
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Considera que a União Europeia, 
participando a título isolado ou 
conjuntamente com os Estados-Membros
no capital dos projetos de infraestruturas 

11. Considera que a União Europeia, 
participando a título isolado ou 
conjuntamente com os Estados-Membros
no capital dos projetos de infraestruturas 
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(caracterizados pela rentabilidade dos 
investimentos a longo prazo), transmitiria 
um forte sinal aos investidores públicos e 
privados, bem como aos mercados 
financeiros; considera que esta participação 
da UE na qualidade de investidor seria uma 
garantia da concretização do projeto, 
produzindo um forte efeito enquanto 
catalisador e alavanca.

(caracterizados pela rentabilidade dos 
investimentos a longo prazo), transmitiria 
um forte sinal aos investidores públicos e 
privados, bem como aos mercados 
financeiros; considera que esta participação 
da UE na qualidade de investidor deveria 
garantir a consistência com os objetivos 
políticos a longo prazo da União e seria 
uma garantia da concretização do projeto, 
produzindo um forte efeito enquanto 
catalisador e alavanca.

Or. en

Alteração 35
Krišjānis Kariņš

Projeto de parecer
N.º 11-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-A. Solicita a instituição de condições 
equitativas para os custos elegíveis, a 
auditoria e o controlo; prevê que uma 
definição clara da responsabilidade dos 
Estados-Membros tendo em vista a 
execução e gestão destes instrumentos 
financeiros permitirá a obtenção de uma 
maior eficácia;

Or. lv


