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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

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;

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;

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;

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;

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);

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;

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 
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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;

8. Considera necessário que, para todos os projetos que requerem um cofinanciamento 
europeu, seja efetuada uma avaliação prévia do potencial comercial, a fim de determinar 
quais as formas de financiamento mais apropriadas (subsídios atribuídos a partir do 
orçamento da UE, empréstimos do Banco Europeu de Investimento ou garantias através 
de instrumentos financeiros), avaliando atentamente a possibilidade de reduzir a 
percentagem do subsídio, se possível, e elaborando um teste de PPP para os projetos de 
grandes dimensões;

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;

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;

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


