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Alteração 1
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de reforçar os Instrumentos 
Financeiros (IF) no próximo período de 
programação (2014-2020); sublinha que, 
num período de elevadas restrições 
orçamentais e reduzida capacidade de 
empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos 
financeiros inovadores pode fomentar 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, criar fontes alternativas de 
financiamento e garantir um importante 
fluxo de financiamento para investimentos 
regionais estratégicos; acredita que os IF 
poderiam constituir, em complemento das 
subvenções, um importante aspeto das 
estratégias regionais da UE para o 
crescimento;

1. Encara com ceticismo a proposta da 
Comissão de reforçar os Instrumentos 
Financeiros (IF) no próximo período de 
programação (2014-2020); duvida que, 
num período de elevadas restrições 
orçamentais e reduzida capacidade de 
empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos 
financeiros inovadores possa fomentar 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, criar fontes alternativas de 
financiamento e garantir um importante 
fluxo de financiamento para investimentos 
regionais estratégicos; acredita que os IF 
poderiam constituir, em complemento das 
subvenções, um aspeto das estratégias 
regionais da UE para o crescimento, mas 
que a espiral de dívidas continuará assim 
a ser fomentada;

Or. de

Alteração 2
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de reforçar os Instrumentos 
Financeiros (IF) no próximo período de 
programação (2014-2020); sublinha que, 
num período de elevadas restrições 
orçamentais e reduzida capacidade de 
empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos 

1. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de reforçar os Instrumentos 
Financeiros (IF) no próximo período de 
programação (2014-2020); sublinha que, 
num período de elevadas restrições 
orçamentais e reduzida capacidade de 
empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos 
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financeiros inovadores pode fomentar 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, criar fontes alternativas de 
financiamento e garantir um importante 
fluxo de financiamento para investimentos 
regionais estratégicos; acredita que os IF 
poderiam constituir, em complemento das 
subvenções, um importante aspeto das 
estratégias regionais da UE para o 
crescimento;

financeiros inovadores pode fomentar 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, criar fontes alternativas de 
financiamento e garantir um importante 
fluxo de financiamento para investimentos 
regionais estratégicos; acredita que, desde 
que sejam aplicados em projetos 
adequados, os IF poderiam constituir, em 
complemento das subvenções, um 
importante aspeto das estratégias regionais 
da UE para o crescimento; declara que os 
IF são adequados quando, na sequência 
do auxílio, o projeto gerar receitas e 
lucro, permitindo assim o reembolso dos 
créditos e empréstimos;

Or. de

Alteração 3
Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de reforçar os Instrumentos 
Financeiros (IF) no próximo período de 
programação (2014-2020); sublinha que, 
num período de elevadas restrições 
orçamentais e reduzida capacidade de 
empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos 
financeiros inovadores pode fomentar 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, criar fontes alternativas de 
financiamento e garantir um importante 
fluxo de financiamento para investimentos 
regionais estratégicos; acredita que os IF 
poderiam constituir, em complemento das 
subvenções, um importante aspeto das 
estratégias regionais da UE para o 

1. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de reforçar os Instrumentos 
Financeiros (IF) no próximo período de 
programação (2014-2020); sublinha que, 
num período de elevadas restrições 
orçamentais e reduzida capacidade de 
empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos 
financeiros inovadores pode fomentar 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, criar fontes alternativas de 
financiamento, garantir um importante 
fluxo de financiamento para investimentos 
regionais estratégicos, apoiar 
investimentos sustentáveis a longo prazo e 
aumentar o potencial de crescimento da 
UE; acredita que os IF poderiam constituir, 
em complemento das subvenções, um 
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crescimento; importante aspeto das estratégias regionais 
da UE para o crescimento;

Or. en

Alteração 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de reforçar os Instrumentos 
Financeiros (IF) no próximo período de 
programação (2014-2020); sublinha que, 
num período de elevadas restrições 
orçamentais e reduzida capacidade de 
empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos 
financeiros inovadores pode fomentar 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, criar fontes alternativas de 
financiamento e garantir um importante 
fluxo de financiamento para investimentos 
regionais estratégicos; acredita que os IF 
poderiam constituir, em complemento das 
subvenções, um importante aspeto das 
estratégias regionais da UE para o 
crescimento;

1. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de reforçar os Instrumentos 
Financeiros (IF) no próximo período de 
programação (2014-2020); sublinha que, 
num período de elevadas restrições 
orçamentais e reduzida capacidade de 
empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos 
financeiros inovadores pode fomentar 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, criar fontes alternativas de 
financiamento e garantir um importante 
fluxo de financiamento para investimentos 
regionais estratégicos; acredita que os IF 
poderiam constituir, em complemento das 
subvenções, um importante aspeto das 
estratégias regionais da UE para o 
crescimento no sentido da concretização 
dos objetivos da UE em matéria de 
crescimento económico inteligente e 
sustentável;

Or. ro

Alteração 5
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Insiste em que seja incluída uma 
definição jurídica dos IF no Regulamento 
Financeiro revisto e que a mesma se torne 
numa referência coerente em todos os atos 
legislativos em matéria de IF; salienta a 
importância de assegurar, em tempo 
oportuno, a clareza, simplicidade e 
transparência do quadro jurídico em 
matéria de IF antes do início do próximo 
período de programação, a fim de garantir 
a atratividade dos IF para os investidores 
públicos e privados;

2. Insiste em que seja adotada, o mais 
depressa possível, uma definição jurídica 
dos IF no Regulamento Financeiro revisto 
e que a mesma se torne numa referência 
coerente em todos os atos legislativos em 
matéria de IF; salienta a importância de 
assegurar, em tempo oportuno, a clareza, 
simplicidade e transparência do quadro 
jurídico em matéria de IF antes do início 
do próximo período de programação, a fim 
de garantir a atratividade dos IF para os 
investidores públicos e privados;

Or. en

Alteração 6
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insiste em que seja incluída uma 
definição jurídica dos IF no Regulamento 
Financeiro revisto e que a mesma se torne 
numa referência coerente em todos os atos 
legislativos em matéria de IF; salienta a 
importância de assegurar, em tempo 
oportuno, a clareza, simplicidade e 
transparência do quadro jurídico em 
matéria de IF antes do início do próximo 
período de programação, a fim de garantir 
a atratividade dos IF para os investidores 
públicos e privados;

2. Insiste em que seja incluída uma 
definição jurídica dos IF no Regulamento 
Financeiro revisto e que a mesma se torne 
numa referência coerente em todos os atos 
legislativos em matéria de IF; salienta a 
importância de assegurar, em tempo 
oportuno, a clareza, simplicidade e 
transparência do quadro jurídico em 
matéria de IF antes do início do próximo 
período de programação, a fim de garantir 
a atratividade dos IF para os investidores 
públicos e privados e, simultaneamente, o 
controlo democrático dos recursos da UE;

Or. de

Alteração 7
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Realça a importância de uma 
campanha de informação abrangente a 
nível da UE sobre os novos instrumentos 
financeiros, com o intuito de permitir o 
acesso a todos os investidores, 
independentemente da dimensão da 
instituição que representem;

Or. ro

Alteração 8
Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha a importância de uma avaliação 
ex ante para identificar situações de 
deficiências de mercado ou insuficiência de 
investimento; solicita à Comissão a 
introdução de requisitos pertinentes para o 
papel e a aplicação da avaliação ex ante no 
regulamento correspondente como parte do 
ato de base;

3. Sublinha a importância de uma avaliação 
ex ante para identificar situações de 
deficiências de mercado ou insuficiência de 
investimento; solicita à Comissão a 
introdução de requisitos pertinentes para o 
papel e a aplicação da avaliação ex ante, 
como sendo, a produção de provas da 
deficiência do mercado, défice de 
financiamento quantificado e 
necessidades de investimento, eventual 
participação do setor privado, valor 
acrescentado resultante do IF em questão 
e avaliação de massa crítica, no 
regulamento correspondente como parte do 
ato de base;

Or. en

Alteração 9
Elisabeth Schroedter
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha a importância de uma avaliação 
ex ante para identificar situações de 
deficiências de mercado ou insuficiência de 
investimento; solicita à Comissão a 
introdução de requisitos pertinentes para o 
papel e a aplicação da avaliação ex ante no 
regulamento correspondente como parte do 
ato de base;

3. Sublinha a importância de uma avaliação 
ex ante para identificar situações de 
deficiências de mercado ou insuficiência de 
investimento; solicita à Comissão a 
introdução de requisitos pertinentes para o 
papel e a aplicação da avaliação ex ante no 
regulamento correspondente como parte do 
ato de base; defende que entre estes 
requisitos figurem, no mínimo, o respeito 
do direito da UE e do direito nacional e o 
cumprimento dos requisitos de 
transparência para dinheiros públicos;

Or. de

Alteração 10
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Saúda o facto de a aplicação dos IF ser 
alargada no âmbito da política de coesão a 
todos os objetivos temáticos e fundos QEC 
no próximo período de programação; 
destaca, no entanto, a necessidade de uma 
melhor visão global dos IF aplicados, de 
modo a atenuar o risco de uma falta de 
coordenação e de uma sobreposição de 
diferentes esquemas;

4. Regista o facto de a aplicação dos IF ser 
alargada no âmbito da política de coesão a 
todos os objetivos temáticos e fundos QEC 
no próximo período de programação; 
destaca, no entanto, a necessidade de uma 
melhor visão global dos IF aplicados, de 
modo a atenuar o risco de uma falta de 
coordenação e de uma sobreposição de 
diferentes esquemas;

Or. de

Alteração 11
Elisabeth Schroedter
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Saúda o facto de a aplicação dos IF ser 
alargada no âmbito da política de coesão a 
todos os objetivos temáticos e fundos QEC 
no próximo período de programação; 
destaca, no entanto, a necessidade de uma 
melhor visão global dos IF aplicados, de 
modo a atenuar o risco de uma falta de 
coordenação e de uma sobreposição de 
diferentes esquemas;

4. Saúda o facto de a aplicação dos IF ser 
alargada no âmbito da política de coesão a 
todos os objetivos temáticos e fundos QEC 
no próximo período de programação ou 
aos projetos e grupos de projetos ou partes 
de programas que gerarão receitas e 
lucros e que, por conseguinte, são 
adequados para instrumentos financeiros; 
destaca, no entanto, a necessidade de uma 
melhor visão global dos IF aplicados, de 
modo a atenuar o risco de uma falta de 
coordenação e de uma sobreposição de 
diferentes esquemas;

Or. de

Alteração 12
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Saúda o facto de a aplicação dos IF ser 
alargada no âmbito da política de coesão a 
todos os objetivos temáticos e fundos QEC 
no próximo período de programação; 
destaca, no entanto, a necessidade de uma 
melhor visão global dos IF aplicados, de 
modo a atenuar o risco de uma falta de 
coordenação e de uma sobreposição de 
diferentes esquemas;

4. Saúda o facto de a aplicação dos IF ser 
alargada no âmbito da política de coesão a 
todos os objetivos temáticos e fundos QEC 
no próximo período de programação ou 
aos projetos e grupos de projetos ou partes 
de programas que gerarão receitas e 
lucros e que, por conseguinte, são 
adequados para instrumentos financeiros; 
destaca, no entanto, a necessidade de uma 
melhor visão global dos IF aplicados, de 
modo a atenuar o risco de uma falta de 
coordenação e de uma sobreposição de 
diferentes esquemas;

Or. de
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Alteração 13
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Acredita que o acompanhamento, a 
comunicação de informações e a auditoria 
adequados são decisivos para assegurar que 
os recursos da UE sejam utilizados para o 
objetivo pretendido; convida a Comissão a 
reforçar os requisitos de apresentação de 
informações para as autoridades de gestão 
durante o período de programação, a 
prever auditorias com frequência e a 
apresentar ao Parlamento Europeu um 
relatório de síntese anual sobre a 
utilização e eficácia dos IF nos vários 
fundos QEC, objetivos temáticos e 
Estados-Membros;

5. Acredita que o acompanhamento, a 
comunicação de informações e a auditoria 
adequados são decisivos para assegurar que 
os recursos da UE sejam utilizados para o 
objetivo pretendido; convida a Comissão a 
reforçar os requisitos de apresentação de 
informações para as autoridades de gestão 
durante o período de programação;

Or. en

Alteração 14
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Acredita que o acompanhamento, a 
comunicação de informações e a auditoria 
adequados são decisivos para assegurar 
que os recursos da UE sejam utilizados 
para o objetivo pretendido; convida a 
Comissão a reforçar os requisitos de 
apresentação de informações para as 
autoridades de gestão durante o período de 
programação, a prever auditorias com 
frequência e a apresentar ao Parlamento 
Europeu um relatório de síntese anual 
sobre a utilização e eficácia dos IF nos 
vários fundos QEC, objetivos temáticos e 

5. Considera necessário que o 
acompanhamento, a comunicação de 
informações e a auditoria adequados, bem 
como a aplicação de normas de 
transparência da UE para a parte dos 
recursos da UE nos instrumentos 
financeiros, sejam decisivos para 
assegurar que os recursos da UE sejam 
utilizados para o objetivo pretendido; 
convida a Comissão a reforçar os requisitos 
de apresentação de informações para as 
autoridades de gestão durante o período de 
programação, a prever auditorias com 
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Estados-Membros; frequência e a apresentar ao Parlamento 
Europeu um relatório de síntese anual 
sobre a utilização e eficácia dos IF nos 
vários fundos QEC, objetivos temáticos e 
Estados-Membros;

Or. de

Alteração 15
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Expressa a sua preocupação quanto à 
capacidade institucional diminuta da 
Comissão para gerir o papel crescente dos 
IF previsto; acredita que o «saber-fazer» e 
a capacidade técnica para utilizar e gerir os 
IF devem ser igualmente reforçados a nível 
das autoridades de gestão, dos 
intermediários financeiros e dos bancos; 
salienta que o melhor conhecimento dos IF 
entre os responsáveis pela execução de 
políticas públicas é vital para suprimir os 
condicionalismos de natureza cultural e 
promover o sucesso dos IF;

6. Acredita que o «saber-fazer» e a 
capacidade técnica para utilizar e gerir os 
IF devem ser igualmente reforçados a nível 
das autoridades de gestão, dos 
intermediários financeiros e dos bancos; 
salienta que o melhor conhecimento dos IF 
entre os responsáveis pela execução de 
políticas públicas é vital para suprimir os 
condicionalismos de natureza cultural e 
promover o sucesso dos IF;

Or. en

Alteração 16
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Expressa a sua preocupação quanto à 
capacidade institucional diminuta da 
Comissão para gerir o papel crescente dos 
IF previsto; acredita que o «saber-fazer» e 

6. Acredita que o «saber-fazer» e a 
capacidade técnica para utilizar e gerir os 
IF devem ser igualmente reforçados a nível 
das autoridades de gestão, dos 
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a capacidade técnica para utilizar e gerir os 
IF devem ser igualmente reforçados a nível 
das autoridades de gestão, dos 
intermediários financeiros e dos bancos; 
salienta que o melhor conhecimento dos IF 
entre os responsáveis pela execução de 
políticas públicas é vital para suprimir os 
condicionalismos de natureza cultural e 
promover o sucesso dos IF;

intermediários financeiros e dos bancos; 
salienta que o melhor conhecimento dos IF 
entre os responsáveis pela execução de 
políticas públicas é vital para suprimir os 
condicionalismos de natureza cultural e 
garantir o sucesso dos IF;

Or. de

Alteração 17
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Expressa a sua preocupação quanto à 
capacidade institucional diminuta da 
Comissão para gerir o papel crescente dos 
IF previsto; acredita que o «saber-fazer» e 
a capacidade técnica para utilizar e gerir os 
IF devem ser igualmente reforçados a nível 
das autoridades de gestão, dos 
intermediários financeiros e dos bancos; 
salienta que o melhor conhecimento dos IF 
entre os responsáveis pela execução de 
políticas públicas é vital para suprimir os 
condicionalismos de natureza cultural e 
promover o sucesso dos IF;

6. Expressa a sua preocupação quanto à 
capacidade institucional diminuta da 
Comissão para gerir o papel crescente dos 
IF previsto; acredita que o «saber-fazer» e 
a capacidade técnica para utilizar e gerir os 
IF devem ser igualmente reforçados a nível 
das autoridades de gestão, dos 
intermediários financeiros e dos bancos; 
salienta que o melhor conhecimento dos IF 
entre os responsáveis pela execução de 
políticas públicas é vital para suprimir os 
condicionalismos de natureza cultural e 
promover o sucesso dos IF, garantindo 
simultaneamente o controlo democrático;

Or. de

Alteração 18
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-A. Incentiva a Comissão a recorrer à 
experiência dos instrumentos como 
JEREMIE, JESSICA e JASMINE, que 
são cruciais para as regiões e cidades da 
Europa, ao mesmo tempo que define a 
nova era de instrumentos financeiros para 
o período de programação de 2014 a 
2020;

Or. en

Alteração 19
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Acredita que deve ser reconhecido o 
papel de várias instituições bancárias 
nacionais e regionais com o «saber-fazer» 
e a experiência necessária relativamente 
às especificidades locais e regionais no 
desenvolvimento e na execução de 
instrumentos financeiros;

Or. en

Alteração 20
Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reconhece o papel cada vez maior das 
cidades na programação e aplicação dos 
fundos QEC no próximo período de 
programação; solicita, por conseguinte, à 

7. Reconhece a importância da dimensão 
urbana e o papel cada vez maior das 
cidades na programação e aplicação dos 
Fundos abrangidos pelo RDC no próximo 
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Comissão que esclareça as implicações 
processuais e práticas da crescente 
importância das cidades no 
desenvolvimento e na aplicação dos IF;

período de programação; solicita, por 
conseguinte, à Comissão que esclareça as 
implicações processuais e práticas da 
crescente importância das cidades no 
desenvolvimento e na aplicação dos IF;

Or. en

Alteração 21
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reconhece o papel cada vez maior das 
cidades na programação e aplicação dos 
fundos QEC no próximo período de 
programação; solicita, por conseguinte, à 
Comissão que esclareça as implicações 
processuais e práticas da crescente 
importância das cidades no 
desenvolvimento e na aplicação dos IF.

7. Reconhece o papel cada vez maior das 
cidades na programação e aplicação dos 
fundos QEC no próximo período de 
programação; solicita, por conseguinte, à 
Comissão que esclareça as implicações 
processuais e práticas da crescente 
importância das cidades no 
desenvolvimento e na aplicação dos IF e, 
simultaneamente, que garanta processos 
de participação pública também para estes 
projetos.

Or. de


