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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A fase piloto da Iniciativa Europa 2020 - obrigações para financiamento de projetos será 
lançada em 2012-2013 para melhor envolver o setor privado no financiamento de 
infraestruturas nas áreas da energia, transportes e redes de TIC/banda larga.  Atualmente os 
Estados-Membros da União investem entre 0,5 e 2% do seu PIB em infraestruturas.  Pretende-
se que, no futuro, os investidores privados participem por meio de parcerias público-privadas. 
A Iniciativa Europa 2020 – obrigações para financiamento de projetos complementará as 
fontes de financiamento existentes.

Observações de caráter geral

O financiamento da Iniciativa na sua fase piloto 2012-2013 será fornecido, e limitado, por 
redistribuição de fundos já disponíveis nas atuais rubricas orçamentais 06 03 03 RTE 
Transportes (até 200 milhões de EUR), 32 03 02 RTE Energia (até 10 milhões de EUR para 
projetos RTE-E) e 09 03 01 TIC (até 20 milhões de EUR para as TIC e projetos de banda 
larga).  

O BEI é responsável por selecionar entre 5 e 14 projetos diferentes com base nas orientações 
RTE e TIC.  São de evitar distorções de mercado e pseudo-subsídios. A fase piloto destina-se 
a testar o mercado e avaliar a execução. O feedback inicial do BEI à Comissão e ao 
Parlamento Europeu sobre a experiência obtida a nível da implementação e da aceitação de 
mercado da Iniciativa é por isso tão importante. O BEI é obrigado a apresentar relatórios à 
Comissão nos termos do Acordo Interinstitucional.  A Comissão é obrigada a enviar relatórios 
anuais ao Conselho e ao Parlamento. A utilização dos recursos financeiros até ao montante de 
230 milhões de euros pode ser um catalisador para a realização de infraestruturas e produzir 
um efeito multiplicador de 15 a 20 euros por cada euro do orçamento da UE investido.

No entanto, o BEI deverá assegurar que apenas será concedido financiamento a projetos que 
realmente precisam de ser financiados.  Deve selecionar projetos que por si só não são 
comercialmente viáveis e que, portanto, necessitam de financiamento para ser realizados.  É 
por isso que algumas críticas poderão ser emitidas por não se saber se, na fase piloto, apenas 
será concedido financiamento sob a forma de obrigações para financiamento de projetos a 
projetos já concluídos mas que necessitam de refinanciamento ou a projetos cujos trabalhos 
estão prestes a começar, uma vez que já foi feito considerável planeamento financeiro para 
estes projetos antes do início da Iniciativa.
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A operação de financiamento de projetos por obrigações é ilustrada pelo esquema seguinte:

Ações

Dívida 
privilegiada

Obrigações-
projecto rojecto
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – ato modificativo
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 
determinar se e em que medida estes 
instrumentos financeiros para a partilha de 
risco proporcionam benefícios adicionais 
no campo de financiamento de 
infraestruturas.

Or. de

Alteração 2

Proposta de regulamento – ato modificativo
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 
nos setores dos transportes, da energia e 
das TIC. 

Or. de
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Alteração 3

Proposta de regulamento – ato modificativo
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 e 
cumprir as normas que regem a 
introdução do instrumento de garantia de 
empréstimo estabelecidas no artigo 6.º, n.º 
1, alínea d), e no anexo do Regulamento 
(CE) n º 680/2007 do Parlamento 
Europeu e do Conselho que determina as 
regras gerais para a concessão de apoio 
financeiro comunitário no domínio das 
redes transeuropeias de transportes e de 
energia1. A Comissão informará sem 
demora o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre o texto do acordo.
____________
1 JO L 162 de 22.6.2007, p.1.

Or. de

Alteração 4

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fase piloto da Iniciativa Europa 
2020 - obrigações para financiamento de 
projetos deverá ser lançada como 

(17) A fase piloto da Iniciativa Europa 
2020 - obrigações para financiamento de 
projetos não prejudica a decisão sobre o 
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preparação da proposta referente ao
Mecanismo Interligar a Europa. Esta fase 
piloto permitirá preparar o caminho para 
o instrumento financeiro de partilha de 
riscos no âmbito do Mecanismo Interligar a 
Europa.

quadro financeiro plurianual (QFP) da 
União Europeia após 2013 e, em 
particular, a proposta da Comissão de 
criação do Mecanismo Interligar a Europa.  
Por conseguinte, a fase piloto deverá ser 
lançada para testar se este instrumento 
financeiro de partilha de riscos pode 
oferecer um valor acrescentado à 
implementação no âmbito do Mecanismo 
Interligar a Europa proposto.  A decisão 
sobre a continuação da Iniciativa Europa 
2020 - obrigações para financiamento de 
projetos para além da fase piloto será 
tomada apenas depois de uma avaliação 
independente da fase piloto. A Comissão 
deverá fornecer o abandono da iniciativa 
se a esperada adoção pelo mercado não 
for satisfatória ou se estiverem disponíveis 
fontes alternativas de financiamento 
suficientes mediante emissão da dívida a 
longo prazo.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa, a União Europeia pode 
fazer uma contribuição financeira para o 
BEI para a constituição de provisões e a 
afetação de capital para os empréstimos ou 
garantias que o BEI deve conceder a partir 
dos seus recursos próprios no âmbito do 
instrumento de partilha de riscos a favor da 
iniciativa – obrigações para financiamento 
de projetos referida nos n.os 2-a a 2-d.

Em alternativa, a União Europeia pode 
fazer uma contribuição financeira para o 
BEI durante a fase piloto no período 
2012-2013, para a constituição de 
provisões e a afetação de capital para os 
empréstimos ou garantias que o BEI deve 
conceder a partir dos seus recursos 
próprios no âmbito do instrumento de 
partilha de riscos a favor da iniciativa –
obrigações para financiamento de projetos 
referida nos n.os 2-a a 2-d».

Or. de
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Alteração 6

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.° 2-A – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) É utilizado para apoiar os 
investimentos não ótimos que o mercado 
não financia suficientemente;

Or. de

Alteração 7

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.º 2-A – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Não substitui o financiamento pelos 
Estados-Membros ou os investidores 
privados;

Or. de

Alteração 8

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.º 2-A – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Não provoca distorções de 
concorrência no mercado interno 
europeu;
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Or. de

Alteração 9

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 – n.º 2-A – alínea c-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-D) É usado apenas para projetos que 
oferecem valor acrescentado à União, o 
que significa que os projetos só devem ser 
realizados a nível europeu quando o 
alcance e o impacto da implementação do 
projeto o justificam e quando os objetivos 
do projeto podem ser melhor alcançados a 
nível da União que a nível nacional.

Or. de

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O risco a que 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 
incidência no orçamento geral da União 
Europeia. O risco residual inerente a todas 
as operações é suportado pelo BEI. 

2-B. O risco a que 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 
incidência no orçamento geral da União 
Europeia. O risco residual inerente a todas 
as operações é suportado pelo BEI. As 
regras específicas são definidas de acordo 
com as normas que regem a introdução 
do instrumento de garantia de empréstimo 
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estabelecidas no artigo 6.º, n.º 1, alínea d), 
e no anexo do Regulamento (CE) n º 
680/2007. 
A Comissão informará sem demora o 
Parlamento Europeu e o Conselho sobre 
o texto do acordo referido no primeiro 
parágrafo.

Or. de

Alteração 11

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Decisão n.º 1639/2006/CE
Artigo 31 - n° 2-C

Texto da Comissão Alteração

2-C. 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.

2-C. 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 e 
comunicado ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu. A avaliação de risco realizada 
pelo BEI é conduzida em conformidade 
com as diretivas relativas ao setor 
bancário.

Or. de

Alteração 12

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 680/2007
Artigo 2 – ponto 14 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

14. «Instrumento de partilha de riscos para 
as obrigações destinadas ao financiamento 
de projetos»: aumento do crédito a favor de 
projetos de interesse comum. Este 
instrumento cobre os riscos do serviço da 
dívida dos projetos e diminui os riscos para 
os detentores de obrigações. Só é utilizado 
para projetos cuja viabilidade financeira 
se baseia nas receitas previstas do projeto.

14. «Instrumento de partilha de riscos para 
as obrigações destinadas ao financiamento 
de projetos»: aumento do crédito a favor de 
projetos de interesse comum. Este 
instrumento cobre os riscos do serviço da 
dívida dos projetos e diminui os riscos para 
os detentores de obrigações. Só é utilizado:

Or. de

Alteração 13

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 680/2007
Artigo 2 – ponto 14 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Para projetos cuja viabilidade 
financeira se baseia nas receitas previstas 
do projeto;

Or. de

Alteração 14

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 680/2007
Artigo 2 – ponto 14 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para apoiar os investimentos não 
ótimos que não obtêm financiamento 
adequado no mercado;

Or. de
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Alteração 15

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 680/2007
Artigo 2 – ponto 14 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não substitui o financiamento pelos 
Estados-Membros ou os investidores 
privados;

Or. de

Alteração 16

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 680/2007
Artigo 2 – ponto 14 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) Não provoca distorções de 
concorrência no mercado interno 
europeu;

Or. de

Alteração 17

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 680/2007
Artigo 2 – ponto 14 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e) Para projetos que oferecem valor 
acrescentado à União, o que significa que 
os projetos só devem ser realizados a nível 
europeu quando o alcance e o impacto da 
implementação do projeto o justificam e 
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quando os objetivos do projeto podem ser 
melhor alcançados a nível da União que a 
nível nacional;

Or. de

Alteração 18

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 680/2007
Artigo 2 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. «Aumento do crédito»: utilização de 
um empréstimo ou garantia do BEI para 
melhorar a qualidade do crédito da dívida 
associada ao projeto.

Suprimido

Or. de

Alteração 19

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 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 

(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 
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montante da contribuição da UE para este 
instrumento, não tendo qualquer outra 
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 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 do período de 
investimento para novos empréstimos e 
garantias.

montante da contribuição da UE para este 
instrumento, não tendo qualquer outra 
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 e notificadas ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu. Em 2012 e 2013, 
pode ser reafetado um montante máximo 
de 210 milhões 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.

As regras específicas são definidas de 
acordo com as normas que regem a 
introdução do instrumento de garantia de 
empréstimo estabelecidas no artigo 6.º, n.º 
1, alínea d), e no anexo do Regulamento 
(CE) n º 680/2007.  A Comissão 
informará sem demora o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre o teor dessas 
regras.

Este instrumento de partilha de riscos pode 
reutilizar as receitas obtidas durante do 
período de investimento para novos 
empréstimos e garantias.

Or. de
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Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.°-A
A Comissão informará anualmente o
Parlamento Europeu e o Conselho sobre 
os relatórios de execução apresentados 
pelo BEI, por força do artigo 49. ° do 
Acordo Interinstitucional de 17 de maio 
de 2006.

Or. de


