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Alteração 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui o Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
n.º 1316/2013

que institui o Plano Europeu para 
Investimentos Estratégicos e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
n.º 1316/2013

Or. es

Justificação

A denominação «fundo» não é totalmente adequada. Seria mais adequada a denominação 
«plano». Caso esta alteração seja aprovada, seria conveniente adaptar o texto legislativo a 
esta nova denominação.

Alteração 20
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta das assimetrias regulamentares 
que persistem no mercado interno, da 
incerteza dos mercados quanto ao futuro da 
economia, das políticas de austeridade e 
das fortes restrições orçamentais impostas 
aos Estados-Membros pela Troica. Esta 
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as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

insuficiência de investimento abranda o 
consumo, retarda a retoma da economia e é 
prejudicial para a criação de emprego, as 
perspetivas de crescimento a longo prazo e 
a competitividade.

Or. it

Alteração 21
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta, nomeadamente, da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros e às entidades 
territoriais. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

Or. fr

Alteração 22
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
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investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta, nomeadamente, da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo, a preservação dos modelos sociais e 
a competitividade.

Or. fr

Alteração 23
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise económica e financeira teve
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

(1) A crise económica e financeira e os 
erros de governação económica tiveram
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento incisivo e de qualidade de 
que a União padece resulta nomeadamente 
da incerteza dos mercados quanto ao futuro 
da economia e às restrições orçamentais 
impostas aos Estados-Membros. Esta 
insuficiência de investimento retarda a 
retoma da economia e é prejudicial para a 
criação de emprego, as perspetivas de 
crescimento a longo prazo e a 
competitividade.

Or. en
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Alteração 24
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego,
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente das políticas de 
austeridade, incluindo a redução dos 
salários e da despesa pública, que 
retraíram a procura agregada e 
aumentaram a incerteza dos mercados 
quanto ao futuro da economia e às 
restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros pelas regras do PEC e a 
relutância do BCE em intervir 
decisivamente nos mercados das 
obrigações públicas. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego e
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo.

Or. en

Alteração 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
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resulta nomeadamente da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

resulta nomeadamente da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento impede a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo, a competitividade e a possibilidade 
de manter garantias sociais adequadas, 
criando situações de pobreza absoluta 
nalguns Estados-Membros.

Or. it

Alteração 26
Ulrike Trebesius

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente da incerteza dos 
mercados quanto ao futuro da economia e 
às restrições orçamentais impostas aos 
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego,
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente de problemas 
estruturais, da dívida insustentável e da 
incerteza dos mercados quanto ao futuro da 
economia e às restrições orçamentais 
impostas aos Estados-Membros. Esta 
insuficiência de investimento retarda a 
retoma da economia e é prejudicial para a 
criação de emprego, as perspetivas de 
crescimento a longo prazo e a 
competitividade.

Or. en

Alteração 27
Maria João Rodrigues
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Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É fundamental haver níveis 
adequados de investimento público, no 
sentido de financiar os bens públicos, 
atrair o investimento privado, que está 
num nível perigosamente baixo, e gerar 
novos empregos de qualidade.

Or. en

Alteração 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) 
basear-se-á em recursos da UE existentes 
e não mobilizará «novos» fundos 
públicos, com exceção de uma verba 
adicional de 5 000 000 000 EUR do BEI.

Or. en

Alteração 29
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O FEIE deverá prestar especial 
atenção aos projetos dos 
Estados-Membros e das regiões que 
continuam a ser mais afetados pela crise, 
com vista à redução das discrepâncias, 
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particularmente no que diz respeito aos 
níveis de emprego e desemprego. A 
necessidade de gerar novos empregos de 
qualidade em quantidades adequadas 
deve ser especificamente abordada numa 
estratégia europeia de investimento para a 
qual o FEIE teria de contribuir.

Or. en

Alteração 30
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento contribuem 
para apoiar o emprego e a procura e 
induzem um reforço sustentado do 
potencial de crescimento.

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental foram
evocadas durante demasiado tempo para 
minimizar a necessidade de estimular o 
investimento. Conjugada com um ímpeto 
renovado ao financiamento do 
investimento, uma coordenação das 
políticas económicas, fiscais, sociais e 
orçamentais pode contribuir para criar um 
ciclo virtuoso, em que os projetos de 
investimento contribuem para apoiar o 
emprego e a procura e induzem um reforço 
sustentado do potencial de crescimento.

Or. fr

Alteração 31
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento 
contribuem para apoiar o emprego e a 
procura e induzem um reforço sustentado 
do potencial de crescimento.

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento geram
emprego, aumentam a procura e induzem 
um reforço sustentado do potencial de 
crescimento.

Or. en

Alteração 32
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento contribuem 
para apoiar o emprego e a procura e 
induzem um reforço sustentado do 
potencial de crescimento.

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento assente numa 
base sólida e promover um crescimento 
estável e sustentável. Conjugados com um 
ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento contribuem 
para apoiar o emprego e a procura e 
induzem um reforço sustentado do 
potencial de crescimento.

Or. fr
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Alteração 33
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados 
com um ímpeto renovado ao 
financiamento do investimento, estes 
pré-requisitos podem contribuir para criar 
um ciclo virtuoso, em que os projetos de 
investimento contribuem para apoiar o 
emprego e a procura e induzem um 
reforço sustentado do potencial de 
crescimento.

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. São necessários projetos 
de investimento destinados às regiões 
mais afetadas e com valor acrescentado 
para a sociedade, a fim de contribuir para 
apoiar e gerar emprego e procura a médio 
e longo prazo.

Or. en

Alteração 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento 
contribuem para apoiar o emprego e a
procura e induzem um reforço sustentado 

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento criam 
emprego e procura de qualidade e induzem 
um reforço sustentado do potencial de 
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do potencial de crescimento. crescimento.

Or. en

Alteração 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados 
com um ímpeto renovado ao financiamento 
do investimento, estes pré-requisitos
podem contribuir para criar um ciclo 
virtuoso, em que os projetos de 
investimento contribuem para apoiar o 
emprego e a procura e induzem um reforço 
sustentado do potencial de crescimento.

(2) É necessária uma ação abrangente para 
dar um ímpeto renovado ao financiamento 
do investimento, em que os projetos de 
investimento contribuem para apoiar o 
emprego, a procura e a coesão social e 
geográfica dos territórios e induzem um 
reforço sustentado do potencial de 
crescimento.

Or. fr

Alteração 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados 
com um ímpeto renovado ao 
financiamento do investimento, estes pré-

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. O incentivo ao 
investimento passa necessariamente por 
medidas que podem contribuir para criar
um ciclo virtuoso, em que os projetos de 
investimento contribuem para apoiar o 
emprego a longo prazo e de qualidade e a 
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requisitos podem contribuir para criar um 
ciclo virtuoso, em que os projetos de 
investimento contribuem para apoiar o 
emprego e a procura e induzem um reforço 
sustentado do potencial de crescimento.

procura, induzindo um reforço sustentado 
do potencial de crescimento.

Or. it

Alteração 37
Ulrike Trebesius

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento contribuem 
para apoiar o emprego e a procura e 
induzem um reforço sustentado do 
potencial de crescimento.

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. Enquanto pré-requisitos 
para o investimento do FEIE, são 
necessárias reformas estruturais e 
responsabilidade orçamental, uma vez que 
podem contribuir para criar um ambiente 
favorável à estimulação de mais 
investimento, crescimento e criação de 
emprego. Conjugados com um ímpeto 
renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento contribuem 
para apoiar o emprego e a procura e 
induzem um reforço sustentado do 
potencial de crescimento.

Or. en

Alteração 38
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento contribuem 
para apoiar o emprego e a procura e 
induzem um reforço sustentado do 
potencial de crescimento.

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento. Conjugados com 
um ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento contribuem 
para apoiar o emprego e a procura e 
induzem um reforço sustentado do 
potencial de crescimento. Dentro desta 
dinâmica, o FEIE deve centrar-se 
prioritariamente nas PME, uma vez que 
estas apresentam um potencial 
considerável de criação de emprego e, 
como tal, são intervenientes essenciais na 
retoma do crescimento na Europa.

Or. fr

Alteração 39
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Deve ser levado a cabo um amplo 
conjunto de reformas económicas e 
sociais a nível nacional, a fim de gerar 
ganhos económicos e sociais 
significativos. Essas reformas devem, por 
exemplo, visar um acesso pleno e igual a 
sistemas de ensino e formação de elevada 
qualidade, boas estruturas de guarda de 
crianças e sistemas de saúde 
adequadamente financiados, bem como 
uma participação igual das mulheres e 
dos homens no mercado de trabalho e um 
desenvolvimento de regimes de políticas 
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fiscais justos e eficazes, que logrem 
eliminar as práticas de fraude e evasão 
fiscais.

Or. en

Alteração 40
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A fim de maximizar os impactos do 
FEIE no emprego, os Estados-Membros 
deverão aplicar medidas complementares, 
tais como formações ou outras políticas 
ativas do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) São necessários investimentos 
sociais para dar resposta à estagnação 
económica, à deflação e ao elevado 
desemprego na UE, nomeadamente 
investimentos nas pessoas, dotando-as de 
competências e apoiando condições 
favoráveis à criação de empregos 
sustentáveis, inclusivos e de qualidade.

Or. en
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Alteração 42
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis.

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover uma interpretação das políticas 
orçamentais baseada no respeito das 
regras pró-cíclicas, levando os Estados a 
sacrificar as despesas de investimento 
necessárias para a retoma da atividade e a 
criação de emprego sustentável de 
qualidade e a virar costas às iniciativas 
previstas na estratégia Europa 2020 que 
veio implementar uma abordagem com 
vista a um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. O Banco Europeu 
de Investimento («BEI») reforçou 
igualmente o seu papel como instigador e 
promotor do investimento no seio da 
União, em parte através de um aumento de 
capital efetuado em janeiro de 2013. São 
necessárias medidas suplementares para 
assegurar que as necessidades de 
investimento da União são satisfeitas e que 
a liquidez disponível no mercado é 
utilizada de modo eficiente e canalizada 
para o financiamento de projetos de 
investimento viáveis.

Or. fr

Alteração 43
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
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promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis.

promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis que gerem 
crescimento económico e emprego.

Or. en

Alteração 44
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
Estratégia Europa 2020, que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
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canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis.

canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis e
sustentáveis e que sejam vetores de um 
impacto direto na economia real, no 
crescimento e no emprego.

Or. fr

Alteração 45
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis.

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis que visem 
intensificar o desenvolvimento social e 
económico coerente e equilibrado dos 
Estados-Membros da União Europeia.

Or. pl

Alteração 46
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis.

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União cometeu o erro de dar primazia às 
políticas de austeridade, prejudicando o 
crescimento, o que resultou num aumento 
dos níveis de desemprego e pobreza. O 
Banco Europeu de Investimento («BEI») 
reforçou igualmente o seu papel como 
instigador e promotor do investimento no 
seio da União, em parte através de um 
aumento de capital efetuado em janeiro de 
2013. São, pois, necessárias medidas 
adicionais e complementares para 
assegurar que as necessidades de 
investimento da União são satisfeitas e que 
a liquidez disponível no mercado é 
utilizada de modo eficiente e canalizada 
para o financiamento de projetos de 
investimento viáveis, com forte incidência 
no seu potencial para gerar crescimento e 
criar emprego e no seu benefício para a 
sociedade em geral. Contudo, importa ter 
em conta que «qualquer» investimento 
desprovido de orientação e critérios pode 
causar danos graves e que a UE precisa 
de investimento que crie valor 
acrescentado para os cidadãos da UE e
reduza as desigualdades e que seja 
sustentável em termos económicos, sociais 
e ambientais.

Or. en

Alteração 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis.

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis, com forte 
incidência no seu potencial para gerar 
crescimento e criar emprego e no seu 
benefício para a sociedade em geral.

Or. en

Alteração 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou 
igualmente o seu papel como instigador e 

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União aplicou políticas de austeridade 
que resultaram numa crise social e 
societal extremamente grave e que 
colocaram um entrave aos investimentos 
estratégicos para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. São 
necessárias medidas urgentes para 
assegurar que as necessidades de 
investimento da União são satisfeitas e que 
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promotor do investimento no seio da 
União, em parte através de um aumento 
de capital efetuado em janeiro de 2013. 
São necessárias medidas suplementares
para assegurar que as necessidades de 
investimento da União são satisfeitas e que 
a liquidez disponível no mercado é 
utilizada de modo eficiente e canalizada 
para o financiamento de projetos de 
investimento viáveis.

a liquidez disponível no mercado é 
utilizada de modo eficiente e canalizada 
para o financiamento de projetos de 
investimento viáveis, quer numa 
perspetiva de criação de empregos de 
qualidade e com direitos quer numa 
perspetiva ecológica e sustentável.

Or. fr

Alteração 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020, que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013. São necessárias 
medidas suplementares para assegurar que 
as necessidades de investimento da União 
são satisfeitas e que a liquidez disponível 
no mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis.

(4) Durante a crise económica e financeira, 
ainda persistente em vários 
Estados-Membros, a União tentou
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020, cujos objetivos em 
termos de combate ao desemprego e à 
pobreza não foram até à data alcançados. 
O Banco Europeu de Investimento 
(«BEI») tentou reforçar igualmente o seu 
papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 
em janeiro de 2013, reservando contudo 
recursos inconsistentes com as micro, 
pequenas e médias empresas. São 
necessárias medidas suplementares para 
assegurar que as necessidades de 
investimento da União são satisfeitas e que 
a liquidez disponível no mercado é 
utilizada de modo eficiente e canalizada 
para o financiamento de projetos de 
investimento económica e ambientalmente
viáveis, que privilegiem as empresas 
emergentes com projetos inovadores e as 
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microempresas.

Or. it

Alteração 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os projetos de pequena escala não 
só geram retorno financeiro, como 
produzem efeitos a nível social, criando as 
condições necessárias para um 
crescimento sustentável, inclusivo e 
ecológico.

Or. en

Alteração 51
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 
Presidente-eleito da Comissão Europeia 
apresentou ao Parlamento Europeu um 
conjunto de Orientações Políticas para a 
Comissão Europeia. Nestas Orientações 
Políticas apelava-se à mobilização de «até 
300 mil milhões de EUR de investimento 
público e privado adicional na economia 
real nos próximos três anos» para 
estimular o investimento com vista à 
criação de emprego.

Suprimido

Or. en
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Alteração 52
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 
Presidente-eleito da Comissão Europeia 
apresentou ao Parlamento Europeu um 
conjunto de Orientações Políticas para a 
Comissão Europeia. Nestas Orientações 
Políticas apelava-se à mobilização de «até 
300 mil milhões de EUR de investimento 
público e privado adicional na economia 
real nos próximos três anos» para estimular 
o investimento com vista à criação de 
emprego.

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 
Presidente-eleito da Comissão Europeia 
apresentou ao Parlamento Europeu um 
conjunto de Orientações Políticas para a 
atual legislatura. Nestas Orientações 
Políticas apelava-se à mobilização de «até
300 mil milhões de EUR de investimento 
público e privado adicional na economia 
real nos próximos três anos» para estimular 
o investimento com vista à criação de 
emprego.

Or. fr

Alteração 53
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em 26 de novembro de 2014, a 
Comissão apresentou uma Comunicação 
intitulada «Um plano de investimento 
para a Europa»1 onde se previa a criação 
de um Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos («FEIE»), de 
uma reserva transparente de projetos de 
investimento a nível europeu, de uma 
plataforma de aconselhamento 
(Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento - «PEAI») e um 
programa ambicioso para eliminar os 
obstáculos ao investimento e concluir o 

Suprimido
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Mercado Interno.

__________________
1 Comunicação ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Banco Central Europeu, 
ao Comité Económico e Social, ao Comité 
das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento intitulada «Um plano de 
investimento para a Europa». COM(2014) 
903 final

Or. en

Alteração 54
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em 26 de novembro de 2014, a 
Comissão apresentou uma Comunicação 
intitulada «Um plano de investimento para 
a Europa»1 onde se previa a criação de um 
Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos («FEIE»), de uma reserva 
transparente de projetos de investimento a 
nível europeu, de uma plataforma de 
aconselhamento (Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento -
«PEAI») e um programa ambicioso para 
eliminar os obstáculos ao investimento e 
concluir o Mercado Interno.

(6) Em 26 de novembro de 2014, a 
Comissão apresentou uma Comunicação 
intitulada «Um plano de investimento para 
a Europa»1 onde se previa a criação de um 
Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos («FEIE») e de uma plataforma 
de aconselhamento (Plataforma Europeia 
de Aconselhamento ao Investimento -
«PEAI»).

__________________ __________________
1 Comunicação ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Banco Central Europeu, ao 
Comité Económico e Social, ao Comité das 
Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento intitulada «Um plano de 
investimento para a Europa». 
COM(2014) 903 final

1 Comunicação ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Banco Central Europeu, ao 
Comité Económico e Social, ao Comité das 
Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento intitulada «Um plano de 
investimento para a Europa». 
COM(2014) 903 final.

Or. en
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Alteração 55
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Conselho Europeu de 18 de 
dezembro de 2014 concluiu que 
«fomentar o investimento e compensar as 
falhas do mercado na Europa constitui 
um desafio político fundamental» e que 
«o novo enfoque no investimento, 
conjugado com o compromisso dos 
Estados-Membros no sentido da 
intensificação das reformas estruturais e 
da prossecução de uma consolidação 
orçamental favorável ao crescimento, 
criará as bases para o crescimento e o 
emprego na Europa, e exigirá a criação 
de um Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) no 
grupo BEI com o objetivo de mobilizar 
315 mil milhões de euros em novos 
investimentos entre 2015 e 2017».

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Conselho Europeu de 18 de 
dezembro de 2014 concluiu que 
«fomentar o investimento e compensar as 
falhas do mercado na Europa constitui 
um desafio político fundamental» e que 
«o novo enfoque no investimento, 

(7) O Conselho Europeu de 18 de 
dezembro de 2014 exigiu «a criação de um 
Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEIE) no grupo BEI com o 
objetivo de mobilizar 315 mil milhões de 
euros em novos investimentos entre 2015 e 
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conjugado com o compromisso dos 
Estados-Membros no sentido da 
intensificação das reformas estruturais e 
da prossecução de uma consolidação 
orçamental favorável ao crescimento, 
criará as bases para o crescimento e o 
emprego na Europa, e exigirá a criação de 
um Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEIE) no grupo BEI com o 
objetivo de mobilizar 315 mil milhões de 
euros em novos investimentos entre 2015 e 
2017».

2017».

Or. it

Alteração 57
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 
global para resolver o problema da 
incerteza que rodeia os investimentos 
públicos e privados, que assenta em três 
pilares: mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar 
à economia real e melhorar o clima de 
investimento na União.

Suprimido

Or. en

Alteração 58
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O FEIE insere-se numa estratégia (8) Com uma boa orientação e uma 
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global para resolver o problema da 
incerteza que rodeia os investimentos 
públicos e privados, que assenta em três 
pilares: mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar à 
economia real e melhorar o clima de 
investimento na União.

governação democrática, o FEIE poderia 
inserir-se numa estratégia global para 
resolver o problema da incerteza que 
rodeia os investimentos públicos e 
privados. A estratégia e o FEIE teriam de 
ir além dos seus três pilares atuais: 
mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar à 
economia real e melhorar o clima de 
investimento na União, a fim de obter, no 
mínimo:

- uma estrutura de governação que 
respeite os princípios democráticos 
fundamentais,

- um sistema de controlos e equilíbrios
para assegurar que o investimento 
desencadeado pelo FEIE não prejudique 
os valores da União nem crie efeitos 
negativos indesejáveis,

- a participação das partes interessadas e 
o direito de vetar investimentos que não 
estejam em conformidade com os 
objetivos para 2020 e os critérios do 
artigo 5.º,

- um conjunto de critérios destinados a 
assegurar que os investimentos não são 
aleatórios, mas permitem alcançar as 
metas da estratégia Europa 2020, 
provocando um decréscimo dos níveis de 
desemprego e de pobreza e reduzindo a 
pegada ecológica.

Or. en

Alteração 59
Milan Zver

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 
global para resolver o problema da 

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 
global para resolver o problema da 
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incerteza que rodeia os investimentos 
públicos e privados, que assenta em três 
pilares: mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar à 
economia real e melhorar o clima de 
investimento na União.

incerteza que rodeia os investimentos 
públicos e privados, que assenta em três 
pilares: mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar à 
economia real e melhorar o clima de 
investimento na União. Sem uma melhoria 
do clima de investimento, será difícil o 
FEIE alcançar o seu objetivo. Neste 
sentido, é necessário o compromisso 
genuíno de consolidar o mercado interno 
da UE, com incidência no mercado único 
digital.

Or. sl

Alteração 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 
global para resolver o problema da 
incerteza que rodeia os investimentos 
públicos e privados, que assenta em três 
pilares: mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar à 
economia real e melhorar o clima de 
investimento na União.

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 
global para resolver o problema da 
incerteza que rodeia os investimentos 
públicos e privados, que assenta em três 
pilares: mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar à 
economia real, com a criação de empregos 
de qualidade e com direitos e o respeito 
das normas da OIT, e melhorar o clima de 
investimento na União, nomeadamente 
nas regiões mais afetadas pela crise e 
pelos cortes orçamentais resultantes dos 
planos de austeridade, a fim de reduzir as 
disparidades económicas, as quais 
também constituem fatores que geram 
novas crises económicas e sociais.

Or. fr

Alteração 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 
global para resolver o problema da 
incerteza que rodeia os investimentos 
públicos e privados, que assenta em três 
pilares: mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar à 
economia real e melhorar o clima de 
investimento na União.

(8) O FEIE insere-se numa estratégia 
global para resolver o problema da 
incerteza que rodeia os investimentos 
públicos e privados, que assenta em três 
pilares: mobilizar financiamento para o 
investimento, fazer o investimento chegar à 
economia real e melhorar o clima de 
investimento na União. O fundo deve estar 
operacional o quanto antes para que os 
investimentos possam estar ativos em 
2015.

Or. es

Alteração 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, do 
reforço do Mercado Único e de uma 
maior previsibilidade regulamentar. O 
funcionamento do FEIE, bem como o 
investimento em geral em toda a Europa, 
deverão beneficiar deste trabalho de 
acompanhamento.

Suprimido

Or. fr

Alteração 63
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, do 
reforço do Mercado Único e de uma maior 
previsibilidade regulamentar. O 
funcionamento do FEIE, bem como o 
investimento em geral em toda a Europa, 
deverão beneficiar deste trabalho de 
acompanhamento.

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, da 
simplificação da burocracia, do reforço do 
Mercado Único e de uma maior 
previsibilidade regulamentar. O 
funcionamento do FEIE, bem como o 
investimento em geral em toda a Europa, 
deverão beneficiar deste trabalho de 
acompanhamento.

Or. it

Alteração 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, do 
reforço do Mercado Único e de uma maior 
previsibilidade regulamentar. O 
funcionamento do FEIE, bem como o 
investimento em geral em toda a Europa, 
deverão beneficiar deste trabalho de 
acompanhamento.

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, do 
reforço do Mercado Único e de uma maior 
certeza regulamentar. O funcionamento do 
FEIE, bem como o investimento em geral 
em toda a Europa, deverão beneficiar deste 
trabalho de acompanhamento.

Or. it

Alteração 65
Ulrike Trebesius

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, do 
reforço do Mercado Único e de uma maior 
previsibilidade regulamentar. O 
funcionamento do FEIE, bem como o 
investimento em geral em toda a Europa, 
deverão beneficiar deste trabalho de 
acompanhamento.

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, do 
reforço do Mercado Único, da 
manutenção de uma flexibilidade 
suficiente nos mercados de trabalho, da 
garantia de que os custos laborais, 
incluindo salários, estão em conformidade 
com a produtividade, do incentivo a 
sistemas de proteção social que tornem o 
trabalho atrativo, da restruturação e 
capitalização dos bancos, da melhoria da 
eficiência dos sistemas de administração 
pública e fiscal e de uma maior 
previsibilidade regulamentar. O 
funcionamento do FEIE, bem como o 
investimento em geral em toda a Europa, 
deverão beneficiar deste trabalho de
acompanhamento.

Or. en

Alteração 66
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento, 
que deverá ser especialmente benéfico 
para as pequenas e médias empresas. 
Convém igualmente estender os benefícios 
desse acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à
implementação de investimentos 
produtivos na União e, nomeadamente, na 
área do euro, e em assegurar um acesso 
mais alargado ao financiamento, 
especialmente benéfico para as pequenas e 
médias empresas. Convém igualmente 
estender os benefícios desse acesso 
alargado ao financiamento às empresas de 
média capitalização, ou seja, às empresas 
com um máximo de 3000 
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dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar 
a coesão económica, social e territorial da 
União.

trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar 
a competitividade do tecido empresarial 
europeu e apoiar o emprego.

Or. it

Alteração 67
Ivo Vajgl

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social, política e 
territorial da União.

Or. en

Alteração 68
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. As medidas visam 
principalmente incentivar o investimento 
em políticas sociais integradas em 
conformidade com o pacote de 
investimento social de 2013. Ao 
ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 
no domínio do investimento contribuir-se-á 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial da União.

Or. en

Alteração 69
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento, 
mais simples, mais acessível e mais 
funcional. Um melhor acesso ao 
financiamento deverá ser especialmente 
benéfico para as pequenas e médias 
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acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

empresas. Convém igualmente estender os 
benefícios desse acesso alargado ao 
financiamento às empresas de média 
capitalização, ou seja, às empresas com um 
máximo de 3000 trabalhadores. Ao 
ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 
no domínio do investimento contribuir-se-á 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial da União.

Or. fr

Alteração 70
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser prioritariamente benéfico para 
as pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

Or. fr

Alteração 71
Jérôme Lavrilleux
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas, responsáveis 
por mais de 80 % da criação de emprego 
na União Europeia. Convém igualmente 
estender os benefícios desse acesso 
alargado ao financiamento às empresas de 
média capitalização, ou seja, às empresas 
com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

Or. fr

Alteração 72
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades 
que se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
relançar o crescimento económico e criar 
empregos de alta qualidade na União 
apoiando os investimentos e contribuindo
para resolver as dificuldades que se 
levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
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acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

Or. en

Alteração 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento, 
com o objetivo de gerar crescimento, 
empregos de qualidade e inclusão social. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas, incluindo a 
economia social e as empresas sociais. 
Convém igualmente estender os benefícios 
desse acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

Or. en
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Alteração 74
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento, 
com o objetivo global de gerar 
crescimento, empregos de qualidade e 
inclusão social. Um melhor acesso ao 
financiamento deverá ser especialmente 
benéfico para as micro, pequenas e médias 
empresas e para a economia social e 
solidária. Convém igualmente estender os 
benefícios desse acesso alargado ao 
financiamento às empresas de média 
capitalização com 1 500 trabalhadores. Ao 
ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 
no domínio do investimento contribuir-se-á 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial da União.

Or. en

Alteração 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
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produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento e 
promover a criação de emprego. Um 
melhor acesso ao financiamento deverá ser 
especialmente benéfico para as pequenas e 
médias empresas. Convém igualmente 
estender os benefícios desse acesso 
alargado ao financiamento às empresas de 
média capitalização, ou seja, às empresas 
com um máximo de 3000 trabalhadores. 
Ao ultrapassar as atuais dificuldades da 
Europa no domínio do investimento 
contribuir-se-á para reforçar a coesão 
económica, social e territorial da União.

Or. es

Justificação

A criação de emprego deve ser um objetivo prioritário para o FEIE e, como tal, deve ser 
referida explicitamente.

Alteração 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento de projetos 
viáveis para a criação de empregos de 
qualidade e com direitos e o apoio às 
empresas nas regiões mais afetadas pela 
crise, bem como à implementação de 
investimentos produtivos na União e em 
assegurar um acesso mais alargado ao 
financiamento. Um melhor acesso ao 
financiamento deverá ser especialmente 
benéfico para as pequenas e médias 
empresas. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
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investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

coesão económica, social e territorial da 
União.

Or. fr

Alteração 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento, 
que deverá ser especialmente benéfico para 
as pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar 
a coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento, 
que seja especialmente benéfico para as 
pequenas, médias e microempresas, bem 
como para as empresas de média 
capitalização, ou seja, as empresas com um 
máximo de 3000 trabalhadores. Ao 
ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 
no domínio do investimento, deve 
contribuir-se para reforçar a coesão 
económica, social e territorial da União.

Or. it

Alteração 78
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
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acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para o emprego, o reforço da 
competitividade do tecido empresarial 
europeu e a consecução dos objetivos 
políticos da União.

Or. it

Alteração 79
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com forte potencial em termos 
de criação de empregos sustentáveis e de 
qualidade, contribuindo para a consecução 
dos objetivos políticos da União.

Or. fr

Alteração 80
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos sociais e
económicos, contribuindo para a 
consecução dos objetivos políticos da 
União.

Or. en
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Alteração 81
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União, com especial 
incidência nas metas de emprego, 
inovação, educação, inclusão social e 
clima/energia da estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 82
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos de longo prazo e com elevado 
valor acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

Or. fr

Alteração 83
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos (11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
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estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos sociais e
económicos e um potencial de criação de 
emprego, contribuindo para a consecução 
dos objetivos políticos da União, em 
particular no que diz respeito às metas de 
emprego da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 84
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos e 
sociais, contribuindo para a consecução 
dos objetivos políticos da União e
impedindo o agravamento de divergências 
entre as economias dos Estados-
Membros. A fim de apoiar este objetivo, o 
FEIE deve mostrar abertura no apoio à 
utilização das tecnologias e fontes de 
energia disponíveis nos Estados-
Membros.

Or. pl

Alteração 85
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos e de 
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contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

criação de emprego, contribuindo para a 
consecução dos objetivos políticos da 
União.

Or. en

Alteração 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos sociais e
económicos e um potencial de criação de 
emprego, contribuindo para a consecução 
dos objetivos políticos da União, em 
particular no que diz respeito às metas de 
emprego, educação e redução da pobreza 
da estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 87
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos orientados para regiões com 
elevados níveis de desemprego e pobreza
com elevado valor acrescentado em termos 
sociais e económicos, contribuindo para a 
consecução dos objetivos políticos da 
União, em particular no que diz respeito 
às metas de emprego, educação e redução 
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da pobreza da estratégia Europa 2020. 
Não deverão ser financiados projetos que 
sejam prejudiciais às metas da estratégia 
Europa 2020 ou que tenham um impacto 
negativo na criação de emprego ou no 
ambiente.

Or. en

Alteração 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União. A utilização 
do FEIE para reforçar o investimento na 
educação e em infraestruturas sociais 
pode contribuir para melhorar a muito 
enfraquecida coesão na Europa.

Or. es

Justificação

O FEIE deve apoiar como objetivo (artigo 5.º, n.º 2) o investimento na educação e em 
infraestruturas sociais. É uma boa oportunidade para reforçar a coesão na Europa.

Alteração 89
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos (11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
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estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos sociais e 
económicos, nomeadamente a criação de 
novos serviços públicos, contribuindo para 
a consecução dos objetivos políticos da 
União.

Or. fr

Alteração 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos e 
sociais, contribuindo para a consecução 
dos objetivos políticos da União e 
garantindo emprego de qualidade e níveis 
adequados de proteção social, que se 
obtêm apoiando pequenas, médias e 
microempresas, bem como jovens 
empresas emergentes com projetos 
inovadores nem sempre financiáveis com 
os fundos disponíveis atualmente.

Or. it

Alteração 91
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O FEIE deve ter em conta as 
dimensões territoriais dos investimentos 
estratégicos, orientando a sua ação para 
um reequilíbrio do nível dos investimentos 
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entre os meios urbanos e os meios rurais. 
Com vista a assegurar uma melhor coesão 
entre os territórios, o FEIE deve 
promover investimentos neste sentido, 
nomeadamente nas zonas periurbanas, 
que desempenham um papel fundamental 
na articulação e na dinamização da 
ligação entre os mundos urbano e rural.

Or. fr

Alteração 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O FEIE deve dar prioridade ao 
investimento em regiões economicamente 
mais desfavorecidas onde se observam 
elevadas taxas de desemprego e em PME 
nessas regiões, uma vez que estas têm 
dificuldades em aceder ao financiamento, 
a fim de atenuar as divergências e 
garantir que esses esforços têm um 
impacto significativo onde são mais 
necessários;

Or. es

Alteração 93
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 
de média capitalização em toda a União, 
necessita de assistência para atrair

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 
de média capitalização em toda a União, 
depara-se com graves problemas de 
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financiamento do mercado, nomeadamente 
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

liquidez e não atrai financiamento do 
mercado e das instituições de crédito, 
nomeadamente no que respeita aos 
investimentos que comportam um maior 
grau de risco. O FEIE deve ajudar estas 
empresas a superar a escassez de capital, 
permitindo ao BEI e ao Fundo Europeu de 
Investimento («FEI») efetuar injeções 
diretas e indiretas de capital, bem como 
prestar garantias para uma titularização de 
elevada qualidade de empréstimos, e 
oferecer outros produtos no âmbito da 
prossecução dos objetivos do FEIE.

Or. it

Alteração 94
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 
de média capitalização em toda a União, 
necessitam de assistência para atrair 
financiamento do mercado, nomeadamente 
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 
de média capitalização em toda a União, 
necessitam de assistência para atrair 
financiamento do mercado, nomeadamente 
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE. É importante que o FEIE tenha em 
conta as condições específicas de 
investimento nos países com mercados 
financeiros menos desenvolvidos.

Or. pl



PE551.778v01-00 48/118 AM\1052802PT.doc

PT

Alteração 95
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 
de média capitalização em toda a União, 
necessitam de assistência para atrair 
financiamento do mercado, nomeadamente 
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

(12) Um grande número de micro, 
pequenas e médias empresas, bem como de 
empresas de média capitalização em toda a 
União, necessitam de assistência para atrair 
financiamento do mercado, nomeadamente 
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

Or. de

Alteração 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 
de média capitalização em toda a União,
necessitam de assistência para atrair 
financiamento do mercado, nomeadamente 
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas em toda a União 
necessitam de assistência para atrair 
financiamento do mercado, nomeadamente 
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
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ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

Or. fr

Alteração 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 
de média capitalização em toda a União, 
necessita de assistência para atrair 
financiamento do mercado, nomeadamente
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

(12) Um grande número de pequenas, 
médias e microempresas, bem como de 
empresas de média capitalização em toda a 
União, necessita de assistência para atrair 
financiamento do mercado, nomeadamente 
no que respeita aos investimentos que 
comportam um maior grau de risco. O 
FEIE deve ajudar estas empresas a superar 
a escassez de capital, permitindo ao BEI e 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

Or. it

Alteração 98
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 
experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos o mais rapidamente possível. A 
ação do FEIE com vista à disponibilização 
de financiamento às pequenas e médias 
empresas e às pequenas empresas de média 
capitalização deve ser canalizada através 
do Fundo Europeu de Investimento 
(«FEI») para beneficiar da sua experiência 
nestas atividades.

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 
experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos nas empresas e na economia o 
mais rapidamente possível. A ação do 
FEIE com vista à disponibilização de 
financiamento às pequenas e médias 
empresas e às pequenas empresas de média 
capitalização necessita de ser canalizada 
através do Fundo Europeu de Investimento 
(«FEI») para beneficiar da sua experiência 
nestas atividades.

Or. it

Alteração 99
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 
experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos o mais rapidamente possível. A 
ação do FEIE com vista à disponibilização 
de financiamento às pequenas e médias 
empresas e às pequenas empresas de média 
capitalização deve ser canalizada através 
do Fundo Europeu de Investimento 
(«FEI») para beneficiar da sua experiência 
nestas atividades.

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 
experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos o mais rapidamente possível. 
Devido a uma maior responsabilização do 
BEI e à necessidade de considerar as 
circunstâncias específicas de cada 
Estado-Membro, a composição do Comité 
de Gestão do banco deveria ser alargada.
A ação do FEIE com vista à 
disponibilização de financiamento às 
pequenas e médias empresas e às pequenas 
empresas de média capitalização deve ser 
canalizada através do Fundo Europeu de 
Investimento («FEI») para beneficiar da 
sua experiência nestas atividades.
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Or. pl

Alteração 100
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 
experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos o mais rapidamente possível. A 
ação do FEIE com vista à disponibilização 
de financiamento às pequenas e médias 
empresas e às pequenas empresas de média 
capitalização deve ser canalizada através 
do Fundo Europeu de Investimento 
(«FEI») para beneficiar da sua experiência 
nestas atividades.

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 
experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos o mais rapidamente possível. A 
ação do FEIE com vista à disponibilização 
de financiamento às micro, pequenas e 
médias empresas e às pequenas empresas 
de média capitalização deve ser canalizada 
através do Fundo Europeu de Investimento 
(«FEI») para beneficiar da sua experiência 
nestas atividades.

Or. de

Alteração 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 
experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos o mais rapidamente possível. A 
ação do FEIE com vista à disponibilização 
de financiamento às pequenas e médias 
empresas de média capitalização deve ser 
canalizada através do Fundo Europeu de 

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 
experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos o mais rapidamente possível. A 
ação do FEIE com vista à disponibilização 
de financiamento às pequenas, médias e 
microempresas de média capitalização 
deve ser canalizada através do Fundo 
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Investimento («FEI») para beneficiar da 
sua experiência nestas atividades.

Europeu de Investimento («FEI») para 
beneficiar da sua experiência nestas 
atividades.

Or. it

Alteração 102
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico, que 
tenham um impacto direto na economia 
real. Deve em especial visar projetos que 
promovam a criação de emprego, o 
crescimento a longo prazo e a 
competitividade. O FEIE deve apoiar um 
vasto leque de produtos financeiros, 
incluindo capital próprio, dívida ou 
garantias, para melhor se adequar às 
necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado, mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. fr

Alteração 103
Brando Benifei
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que criem empregos 
de qualidade, crescimento sustentável a 
longo prazo e competitividade. O FEIE 
deve apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. en

Alteração 104
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de empregos de qualidade, o 
crescimento a longo prazo e a 
competitividade. O FEIE deve apoiar um 
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financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

vasto leque de produtos financeiros, 
incluindo capital próprio, dívida ou 
garantias, para melhor se adequar às 
necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. pl

Alteração 105
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
inovação, o desenvolvimento de 
competências, a criação de emprego de 
qualidade, o crescimento a longo prazo e a 
competitividade. O FEIE deve apoiar um 
vasto leque de produtos financeiros, 
incluindo capital próprio, dívida ou 
garantias, para melhor se adequar às 
necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
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falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. en

Alteração 106
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve 
em especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor acrescentado europeu. Deve 
em especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego de qualidade, o 
crescimento inclusivo a longo prazo, a 
competitividade e a inclusão social. O 
FEIE deve apoiar um vasto leque de 
produtos financeiros, incluindo capital 
próprio, dívida ou garantias, para melhor se 
adequar às necessidades de cada projeto 
individual. Esta vasta gama de produtos 
deverá permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. en
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Alteração 107
Ivo Vajgl

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, com particular 
incidência no emprego dos jovens e de 
longa duração, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. en

Alteração 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego de qualidade, o 
crescimento a longo prazo, a 
competitividade e a inclusão social. O 
FEIE deve apoiar um vasto leque de 
produtos financeiros, incluindo capital 
próprio, dívida ou garantias, para melhor se 
adequar às necessidades de cada projeto 
individual. Esta vasta gama de produtos 
deverá permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. en

Alteração 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de empregos de qualidade, o 
crescimento sustentável a longo prazo e a 
competitividade. O FEIE deve apoiar um 
vasto leque de produtos financeiros, 
incluindo capital próprio, dívida ou 
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às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

garantias, para melhor se adequar às 
necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. en

Alteração 110
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego de qualidade e com 
direitos, um novo sistema de segurança 
social do emprego e da formação, a 
educação, a inovação e a investigação, 
bem como o crescimento sustentável a 
longo prazo, e que tenham por objetivo 
erradicar as desigualdades, a pobreza e a 
exclusão social, que afetam várias regiões 
europeias. O FEIE deve apoiar um vasto 
leque de produtos financeiros, incluindo 
capital próprio, dívida ou garantias, para 
melhor se adequar às necessidades de cada 
projeto individual. Esta vasta gama de 
produtos deverá permitir ao FEIE adaptar-
se às necessidades do mercado e, ao 
mesmo tempo, estimular o investimento do 
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dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

setor privado nos projetos. O FEIE não 
deve ser um substituto para o 
financiamento privado do mercado mas 
sim catalisar o financiamento privado 
compensando as falhas do mercado, de 
modo a maximizar a eficácia e o valor 
estratégico da utilização dos fundos 
públicos. O financiamento do FEIE não 
abrange os investimentos já previstos pelo 
setor privado. O requisito de coerência 
com os princípios aplicáveis aos auxílios 
estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. fr

Alteração 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE deve 
apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve 
ser um substituto para o financiamento 
privado do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar 
a eficácia e o valor estratégico da 
utilização dos fundos públicos. O 
requisito de coerência com os princípios 
aplicáveis aos auxílios estatais deverá 

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego de qualidade, o 
crescimento inclusivo e de longo prazo, a 
competitividade e a inclusão social. O 
FEIE deve apoiar um vasto leque de 
produtos financeiros, incluindo capital 
próprio, dívida ou garantias, para melhor se 
adequar às necessidades de cada projeto 
individual. Esta vasta gama de produtos 
deverá permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado.



PE551.778v01-00 60/118 AM\1052802PT.doc

PT

contribuir para essa utilização eficaz e 
estratégica.

Or. it

Alteração 112
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os efeitos dos FEIE sobre o 
emprego devem ser sistematicamente 
monitorizados e reforçados, em particular 
com vista a alcançar ganhos prolongados 
para a sociedade, sob a forma de 
empregos sustentáveis e de elevada 
qualidade. Tal deverá igualmente 
assegurar uma distribuição equitativa do 
retorno dos investimentos entre os 
investidores e os trabalhadores. Para o 
efeito, a Comissão deverá incluir no 
Relatório Conjunto sobre o Emprego que 
acompanha a Comunicação da Comissão 
sobre a Análise Anual do Crescimento 
uma avaliação pormenorizada do impacto 
direto dos investimentos financiados pelo 
FEIE na criação de emprego, assim como 
uma análise dos efeitos sobre o emprego 
de tais investimentos na Europa.

Or. en

Alteração 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os efeitos do FEIE sobre o 
emprego, a educação e a redução da 
pobreza devem ser sistematicamente 
monitorizados e reforçados, em particular 
com vista a alcançar ganhos prolongados 
para a sociedade, sob a forma de 
empregos sustentáveis e de qualidade e de 
inclusão social. Tal deverá igualmente 
assegurar uma distribuição equitativa do 
retorno dos investimentos entre os 
investidores e os trabalhadores.

Or. en

Alteração 114
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os efeitos do FEIE sobre o 
emprego, a educação e a redução da 
pobreza devem ser sistematicamente 
monitorizados e reforçados, em particular 
com vista a alcançar ganhos prolongados 
para a sociedade, sob a forma de 
empregos sustentáveis e de qualidade e de 
inclusão social. Tal deverá igualmente 
assegurar uma distribuição equitativa do 
retorno dos investimentos entre os 
investidores e os trabalhadores.

Or. en

Alteração 115
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O FEIE deve verificar, no âmbito 
da seleção dos projetos de investimento, se 
os postos de trabalho previstos nos 
projetos ou a serem criados pelos mesmos 
garantem condições mínimas de 
subsistência.

Or. de

Alteração 116
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os efeitos do FEIE sobre o 
emprego devem ser sistematicamente 
monitorizados e reforçados, em particular 
com vista a alcançar ganhos prolongados 
para a sociedade, sob a forma de 
empregos sustentáveis e de qualidade, 
fazendo com que tanto investidores como 
trabalhadores beneficiem do FEIE.

Or. en

Alteração 117
Ulrike Trebesius

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os efeitos do FEIE sobre o 
emprego devem ser sistematicamente 
monitorizados, em particular com vista a 
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identificar ganhos tangíveis para a 
sociedade, sob a forma de empregos 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 118
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) O FEIE deverá também incidir 
sobre os investimentos sociais, 
nomeadamente em serviços e 
infraestruturas sociais e de capital 
humano, como motores da 
competitividade económica, da inclusão 
social e da igualdade de género. Sem um 
investimento social mais forte, o 
desenvolvimento industrial e económico 
será atrasado e a prosperidade e 
competitividade futuras da Europa serão 
prejudicadas.

Or. en

Alteração 119
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
apoiando essencialmente os países da área 
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pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter 
financiamento junto de outras fontes em 
condições razoáveis.

do euro mais afetados pela crise financeira.

Or. it

Alteração 120
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

(15) O FEIE deve complementar outros 
instrumentos financeiros da UE 
existentes, mas deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

Or. en

Alteração 121
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
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Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira, nas regiões em 
situação de desertificação industrial e nos 
territórios que apresentem os indicadores 
sociais menos favoráveis. Só deve ser 
utilizado caso não seja possível obter 
financiamento junto de outras fontes em 
condições razoáveis.

Or. fr

Alteração 122
Enrique Calvet Chambon

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira, redobrando esforços 
nas zonas europeias que sofrem de 
grandes bolsas de desemprego. Só deve 
ser utilizado caso não seja possível obter 
financiamento junto de outras fontes em 
condições razoáveis.

Or. es

Justificação

Tendo em conta que a criação de emprego deve ser um dos objetivos prioritários do FEIE, é 
conveniente que o FEIE, ao financiar projetos, avalie a situação das zonas europeias que 
sofrem de grandes bolsas de desemprego. A melhoria do FEIE e dos indicadores de emprego 
dos Estados-Membros terá um impacto positivo na economia da União.
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Alteração 123
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
sobretudo nos países mais afetados pela 
crise económica e financeira, tendo 
também em conta o facto de, ao suportar 
maiores riscos de investimento, poder 
produzir retornos económicos superiores 
para os investidores, maximizando, ao 
mesmo tempo, as repercussões sociais 
positivas nesses países. Só deve ser 
utilizado caso não seja possível obter 
financiamento junto de outras fontes em 
condições razoáveis.

Or. en

Alteração 124
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
sobretudo nos países mais afetados pela 
crise financeira. Só deve ser utilizado caso 
não seja possível obter financiamento junto 
de outras fontes em condições razoáveis. 
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razoáveis. Deve, em particular, procurar facilitar o 
financiamento de projetos 
economicamente viáveis com forte 
potencial de criação de emprego ou outros 
benefícios socioeconómicos, a fim de os 
tornar mais atraentes para os investidores 
comerciais.

Or. en

Alteração 125
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

(15) O FEIE deve visar projetos que 
tenham maior dificuldade em atrair 
financiamento privado do que com os 
atuais instrumentos da União e do BEI, no 
âmbito dos seus esforços para assegurar a 
adicionalidade. Deve financiar projetos em 
toda a União, sobretudo nos países com 
elevados níveis de desemprego ou 
pobreza. Só deve ser utilizado caso não 
seja possível obter financiamento junto de 
outras fontes em condições razoáveis.

Or. en

Alteração 126
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 

(15) O FEIE deve visar projetos com 
grande potencial para a criação de postos 
de trabalho de elevada qualidade, bem 
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BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

como projetos com um perfil de 
risco/rendimento mais elevado do que os 
atuais instrumentos da União e do BEI, a 
fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

Or. de

Alteração 127
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes.
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco mais elevado do que os 
atuais instrumentos da União e do BEI que 
geram lucros a longo prazo e são 
relevantes do ponto de vista do 
desenvolvimento social e económico 
coerente dos Estados-Membros da União 
Europeia. Deve financiar projetos em toda 
a União, prestando atenção especial aos 
países particularmente afetados pelo 
desemprego e cujo nível de 
desenvolvimento social e económico está 
abaixo da média da União Europeia. Só 
deve ser utilizado caso não seja possível 
obter financiamento junto de outras fontes 
em condições razoáveis.

Or. pl

Alteração 128
Paloma López Bermejo
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
sobretudo nos países mais afetados pela 
crise financeira. Só deve ser utilizado caso 
não seja possível obter financiamento junto 
de outras fontes em condições razoáveis.

Or. en

Alteração 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
essencialmente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes em condições 
favoráveis.

Or. it

Alteração 130
Mara Bizzotto
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis, o que pode implicar um grau de 
risco adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

(16) O FEIE deve visar 
investimentos concretos, económica e 
tecnicamente viáveis, o que pode implicar 
um grau de risco adequado, sem deixar de 
satisfazer os requisitos específicos 
aplicáveis ao financiamento por ele 
apoiado.

Or. it

Alteração 131
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis, o que pode implicar um grau de 
risco adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis após receberem o seu apoio e que 
podem implicar um grau de risco 
adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

Or. en

Alteração 132
Terry Reintke, Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam social, económica e 
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viáveis, o que pode implicar um grau de 
risco adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

tecnicamente viáveis e criem valor 
acrescentado, o que pode implicar um grau 
de risco adequado, sem deixar de satisfazer 
os requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado. É, por 
conseguinte, necessário definir princípios, 
critérios e condições claros para o apoio 
do FEIE.

Or. en

Alteração 133
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis, o que pode implicar um grau de 
risco adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis e criadores de emprego, o que 
pode implicar um grau de risco adequado, 
sem deixar de satisfazer os requisitos 
específicos aplicáveis ao financiamento por 
ele apoiado.

Or. de

Alteração 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis, o que pode implicar um grau de 
risco adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis e que sejam coerentes com as 
prioridades da UE em matéria de política 
social, sobretudo a redução da exclusão 
social e da pobreza, o que pode implicar 
um grau de risco adequado, sem deixar de 
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satisfazer os requisitos específicos 
aplicáveis ao financiamento por ele 
apoiado.

Or. en

Alteração 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis, o que pode implicar um grau de 
risco adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis e com um importante potencial 
para a criação de emprego. O nível de 
risco associado a esses investimentos será 
o adequado para atingir os objetivos do 
Fundo, nomeadamente no que diz 
respeito à criação de emprego, cumprindo 
sempre os requisitos específicos aplicáveis 
ao financiamento do FEIE.

Or. es

Justificação

Os investimentos, além de serem viáveis, deverão ter um importante potencial para a criação 
de emprego. Classificar o nível de risco dos investimentos como adequado é muito vago, é 
mais adequado vincular o risco aos objetivos que o FEIE deve alcançar, sobretudo no que diz 
respeito à criação de emprego.

Alteração 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FEIE deve visar os investimentos (16) O FEIE deve visar os investimentos 
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que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis, o que pode implicar um grau de 
risco adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

que se esperam económica, social, 
ambiental e tecnicamente viáveis, o que 
pode também implicar um grau de risco 
elevado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

Or. it

Alteração 137
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Ao avaliar os projetos, o FEIE 
deve ter em devida conta as situações do 
mercado de trabalho de todos os 
Estados-Membros e regiões da UE e 
incluir potenciais resultados alcançáveis e 
favoráveis ao emprego.

Or. en

Alteração 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O Conselho de Direção do FEIE 
definirá a política de investimento dos 
projetos elegíveis e o seu perfil de risco. 
Tendo em conta que a seleção dos 
projetos dependerá dessa política, será 
conveniente envolver o Parlamento 
Europeu na elaboração dos critérios.

Or. es
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Justificação

O Conselho de Direção desempenha uma tarefa fundamental no FEIE: definir a política de 
investimento e, por conseguinte, os critérios de seleção dos projetos. É imprescindível 
envolver o Parlamento Europeu na sua elaboração.

Alteração 139
Ulrike Trebesius

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O princípio orientador do FEIE 
deverá assentar em resultados e não ser 
apenas uma abordagem orientada para os
recursos; o êxito do FEIE deverá 
basear-se numa avaliação do crescimento 
real, da criação de emprego e do impulso 
dado às economias dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O FEIE deve centrar-se na criação 
de novos investimentos em áreas em que o 
interesse dos investidores é escasso e não 
em substituir o investimento que ocorreria 
noutras áreas (exclusão) ou centrar-se em 
investimentos muito rentáveis que 
ocorreriam de qualquer das formas (efeito 
de inércia). Deve promover-se o 
investimento social que gere retorno 
financeiro e promova repercussões sociais 
positivas, como, por exemplo, o 
investimento em capital humano ou o 



AM\1052802PT.doc 75/118 PE551.778v01-00

PT

investimento com elevado impacto na 
criação de emprego ou na redução da 
pobreza.

Or. es

Alteração 141
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. Pelo menos um 
dos membros do Comité deve ser um 
perito em políticas sociais e do mercado 
de trabalho e, consequentemente, 
responsável pela avaliação do impacto 
social dos projetos apresentados. O 
Comité de Investimento deve responder 
perante um Conselho de Direção do FEIE, 
ao qual incumbe a supervisão do 
cumprimento dos seus objetivos. A fim de 
beneficiar efetivamente da experiência do 
FEI, o FEIE deve apoiar o financiamento 
do FEI, a fim de permitir ao FEI realizar 
projetos individuais no domínio das 
pequenas e médias empresas e das 
pequenas empresas de média capitalização.

Or. en

Alteração 142
Brando Benifei
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento e na 
macroeconomia. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

Or. en

Alteração 143
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos com 
conhecimentos e experiência nos domínios 
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experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

abrangidos pelos projetos de investimento 
e com conhecimento das circunstâncias 
específicas dos Estados-Membros, 
particularmente dos que são afetados pela 
crise. O Comité de Investimento deve 
responder perante um Conselho de Direção 
do FEIE e o Parlamento Europeu, os 
quais incumbem a supervisão do 
cumprimento dos seus objetivos. Os 
trabalhos do Comité de Investimento 
deveriam ser objeto do controlo do 
Parlamento Europeu. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

Or. pl

Alteração 144
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento, bem como 
experiência em questões sociais. O Comité 
de Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
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individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas.

Or. fr

Alteração 145
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. Estes dois órgãos deverão 
também, no âmbito dos respetivos 
mandatos, apoiar o desenvolvimento de 
plataformas de investimento. A fim de 
beneficiar efetivamente da experiência do 
FEI, o FEIE deve apoiar o financiamento 
do FEI, a fim de permitir ao FEI realizar 
projetos individuais no domínio das 
pequenas e médias empresas e das 
pequenas empresas de média capitalização.

Or. en

Alteração 146
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

(17) Todas as decisões relativas à 
utilização do apoio do FEIE devem ser 
confiadas a um Comité de Investimento. O 
Comité de Investimento deve ser composto 
por peritos independentes com 
conhecimentos e experiência nos domínios 
abrangidos pelos projetos de investimento
e com experiência comprovada num dos 
cinco grandes objetivos da estratégia 
Europa 2020. O Comité de Investimento 
deve organizar uma parceria com as 
autoridades competentes nacionais, 
regionais e locais, com os parceiros 
económicos e sociais e com os órgãos 
relevantes representantes da sociedade 
civil. O objetivo desta parceria é assegurar 
o respeito pelos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade e 
garantir a apropriação das operações 
planeadas pelas partes interessadas. O 
Comité de Investimento deve responder 
perante um Conselho de Direção do FEIE, 
ao qual incumbe a supervisão do 
cumprimento dos seus objetivos. A fim de 
beneficiar efetivamente da experiência do 
FEI, o FEIE deve apoiar o financiamento 
do FEI, a fim de permitir ao FEI realizar 
projetos individuais no domínio das 
pequenas e médias empresas e das 
pequenas empresas de média capitalização.

Or. en

Alteração 147
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve igualmente incluir 
representantes dos parceiros sociais e das 
PME. O Comité de Investimento deve 
responder perante um Conselho de Direção 
do FEIE, ao qual incumbe a supervisão do 
cumprimento dos seus objetivos. A fim de 
beneficiar efetivamente da experiência do 
FEI, o FEIE deve apoiar o financiamento 
do FEI, a fim de permitir ao FEI realizar 
projetos individuais no domínio das 
pequenas e médias empresas e das 
pequenas empresas de média capitalização.

Or. de

Alteração 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes que consigam identificar os 
projetos com maior potencial de resolução 
dos grandes problemas socioeconómicos 
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Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

da Europa e que possuam conhecimentos 
e experiência nos domínios abrangidos 
pelos projetos de investimento. O Comité 
de Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

Or. es

Justificação

Os peritos que compõem o Comité de Investimento devem ser peritos nas áreas em que os 
projetos são desenvolvidos e devem possuir também ferramentas para identificar os projetos 
com um maior potencial de resolução dos problemas socioeconómicos existentes.

Alteração 149
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento, bem como por 
representantes dos órgãos públicos e 
parceiros sociais. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
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FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

Or. en

Alteração 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

(17) As decisões utilização do apoio do 
FEIE para os projetos de infraestruturas e 
para os projetos de grandes empresas de 
média capitalização devem ser 
transparentes e confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes, devidamente selecionados 
de acordo com o princípio de 
responsabilidade e com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento. O Comité de 
Investimento deve responder perante um 
Conselho de Direção do FEIE, ao qual 
incumbe a supervisão do cumprimento dos 
seus objetivos. A fim de beneficiar 
efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas, 
médias e microempresas e das pequenas 
empresas de média capitalização.

Or. it
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Alteração 151
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os peritos do Comité de 
Investimento devem ser aprovados pelo 
Parlamento Europeu, no intuito de 
melhorar a governação democrática e a 
responsabilização do Comité de 
Investimento.

Or. en

Alteração 152
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A fim de cumprir o mandato da 
nova Comissão, deve ser nomeado para o 
Comité de Investimento pelo menos um 
perito em políticas sociais. Tal deverá 
resultar na seleção de projetos que sejam 
coerentes com as prioridades da UE em 
matéria de política social, incluindo a 
redução da pobreza e da exclusão social.

Or. en

Alteração 153
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 
investimentos, a União deve conceder uma 
garantia de montante igual a
16 000 000 000 EUR. Quando prestada 
com base numa carteira, a cobertura da 
garantia deve ser limitada, em função do 
tipo de instrumento - dívida, capital próprio 
ou garantia - sob a forma de uma 
percentagem do volume da carteira de 
autorizações por liquidar. Prevê-se que, 
quando a garantia for combinada com os 
5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 
BEI, esse apoio do FEIE gere 
60 800 000 000 EUR de investimento 
adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 
60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 
deverão gerar um total de 
315 000 000 000 EUR em investimentos na 
União, entre 2015 e 2017. As garantias 
associadas a projetos que são concluídos 
sem qualquer acionamento de garantia 
ficam disponíveis para apoiar novas 
operações.

(18) A fim de permitir que o FEIE apoie os 
investimentos, a União deverá conceder 
uma garantia de montante mínimo de
16 000 000 000 de EUR. Quando prestada 
com base numa carteira, a cobertura da 
garantia deve ser limitada, em função do 
tipo de instrumento - dívida, capital próprio 
ou garantia - sob a forma de uma 
percentagem do volume da carteira de 
autorizações por liquidar. Prevê-se que, 
quando a garantia for combinada com os 
5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 
BEI, esse apoio do FEIE gere 
60 800 000 000 EUR de investimento 
adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 
60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 
deverão gerar um total de 
315 000 000 000 EUR em investimentos na 
União, entre 2015 e 2017. As garantias 
associadas a projetos que são concluídos 
sem qualquer acionamento de garantia 
ficam disponíveis para apoiar novas 
operações.

Or. fr

Alteração 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 
investimentos, a União deve conceder uma 
garantia de montante igual a 
16 000 000 000 EUR. Quando prestada 
com base numa carteira, a cobertura da 
garantia deve ser limitada, em função do 
tipo de instrumento - dívida, capital próprio 
ou garantia - sob a forma de uma 
percentagem do volume da carteira de 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 
investimentos, a União deve conceder uma 
garantia de montante igual a 
16 000 000 000 EUR. Quando prestada 
com base numa carteira, a cobertura da 
garantia deve ser limitada, em função do 
tipo de instrumento - dívida, capital próprio 
ou garantia - sob a forma de uma 
percentagem do volume da carteira de 
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autorizações por liquidar. Prevê-se que, 
quando a garantia for combinada com os 
5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 
BEI, esse apoio do FEIE gere 
60 800 000 000 EUR de investimento 
adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 
60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 
deverão gerar um total de 
315 000 000 000 EUR em investimentos na 
União, entre 2015 e 2017. As garantias 
associadas a projetos que são concluídos 
sem qualquer acionamento de garantia 
ficam disponíveis para apoiar novas 
operações.

autorizações por liquidar. Prevê-se que, 
quando a garantia for combinada com os 
5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 
BEI, esse apoio do FEIE gere 
60 800 000 000 EUR de investimento 
adicional por parte do BEI e do FEI. Estes 
60 800 000 000 EUR apoiados pelo FEIE 
deverão gerar um total de 315 000 000 000 
EUR em investimentos na União, entre 
2015 e 2017, o que destaca o caráter de 
emergência do Fundo e a necessidade de 
este ter um impacto imediato nos 
próximos três anos. As garantias 
associadas a projetos que são concluídos 
sem qualquer acionamento de garantia 
ficam disponíveis para apoiar novas 
operações.

Or. es

Justificação

Das duas ideias abrangentes que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) 
pode ter, é imprescindível apoiar a ideia de que é um instrumento de emergência 
determinante a curto prazo para combater o problema do desemprego e não para promover 
uma mudança estrutural de modernização na Europa.

Alteração 155
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 
investimentos, a União deve conceder uma 
garantia de montante igual a 
16 000 000 000 EUR. Quando prestada 
com base numa carteira, a cobertura da 
garantia deve ser limitada, em função do 
tipo de instrumento - dívida, capital próprio 
ou garantia - sob a forma de uma 
percentagem do volume da carteira de 
autorizações por liquidar. Prevê-se que, 

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 
investimentos, a União deve conceder uma 
garantia de montante igual a 
16 000 000 000 EUR. Quando prestada 
com base numa carteira, a cobertura da 
garantia deve ser limitada, em função do 
tipo de instrumento - dívida, capital próprio 
ou garantia - sob a forma de uma 
percentagem do volume da carteira de 
autorizações por liquidar. As garantias 
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quando a garantia for combinada com os 
5 000 000 000 EUR a disponibilizar pelo 
BEI, esse apoio do FEIE gere 
60 800 000 000 EUR de investimento 
adicional por parte do BEI e do FEI. 
Estes 60 800 000 000 EUR apoiados pelo 
FEIE deverão gerar um total de 
315 000 000 000 EUR em investimentos 
na União, entre 2015 e 2017. As garantias 
associadas a projetos que são concluídos 
sem qualquer acionamento de garantia 
ficam disponíveis para apoiar novas 
operações.

associadas a projetos que são concluídos 
sem qualquer acionamento de garantia 
ficam disponíveis para apoiar novas 
operações.

Or. en

Alteração 156
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as 
agências públicas detidas ou controladas 
pelos Estados-Membros, entidades do setor 
privado e entidades do exterior da União, 
sujeito ao acordo dos contribuidores já 
existentes. As partes terceiras podem 
contribuir diretamente para o FEIE e 
participar na sua estrutura governativa.

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento e de investimento
nacionais ou as agências públicas detidas 
ou controladas pelos Estados-Membros, 
entidades do setor privado e entidades do 
exterior da União, sujeito ao acordo dos 
contribuidores já existentes. As partes 
terceiras podem contribuir diretamente 
para o FEIE e participar na sua estrutura 
governativa.

Or. fr

Alteração 157
Jérôme Lavrilleux
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Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as 
agências públicas detidas ou controladas 
pelos Estados-Membros, entidades do setor 
privado e entidades do exterior da União, 
sujeito ao acordo dos contribuidores já 
existentes. As partes terceiras podem 
contribuir diretamente para o FEIE e 
participar na sua estrutura governativa.

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as 
agências públicas detidas ou controladas 
pelos Estados-Membros e pelas 
instituições regionais, entidades do setor 
privado e entidades do exterior da União, 
sujeito ao acordo dos contribuidores já 
existentes. As partes terceiras podem 
contribuir diretamente para o FEIE e 
participar na sua estrutura governativa.

Or. fr

Alteração 158
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as 
agências públicas detidas ou controladas 
pelos Estados-Membros, entidades do 
setor privado e entidades do exterior da 
União, sujeito ao acordo dos 
contribuidores já existentes. As partes 
terceiras podem contribuir diretamente 
para o FEIE e participar na sua estrutura 
governativa.

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as 
agências públicas detidas ou controladas 
pelos Estados-Membros. As partes 
terceiras podem contribuir diretamente 
para o FEIE e participar na sua estrutura 
governativa.

Or. en
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Alteração 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as 
agências públicas detidas ou controladas 
pelos Estados-Membros, entidades do setor 
privado e entidades do exterior da União, 
sujeito ao acordo dos contribuidores já 
existentes. As partes terceiras podem 
contribuir diretamente para o FEIE e 
participar na sua estrutura governativa.

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as 
agências públicas detidas ou controladas 
pelos Estados-Membros, entidades do setor 
privado e entidades do exterior da União, 
sujeito ao acordo dos contribuidores já 
existentes. As partes terceiras podem 
contribuir diretamente para o FEIE e 
participar na sua estrutura governativa, 
preservando sempre o interesse europeu 
global pelo processo de decisão e pela 
definição de políticas e estratégias.

Or. es

Justificação

É conveniente salvaguardar o interesse europeu no processo de tomada de decisões.

Alteração 160
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as
agências públicas detidas ou controladas 

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta aos
Estados-Membros, aos bancos de fomento 
nacionais ou às agências públicas detidas 
ou controladas pelos Estados-Membros.
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pelos Estados-Membros, entidades do 
setor privado e entidades do exterior da 
União, sujeito ao acordo dos 
contribuidores já existentes. As partes 
terceiras podem contribuir diretamente 
para o FEIE e participar na sua estrutura 
governativa.

Estas partes terceiras podem contribuir 
diretamente para o FEIE e participar na sua 
estrutura governativa.

Or. en

Alteração 161
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) As contribuições financeiras dos 
Estados-Membros para o FEIE, incluindo 
a sua eventual participação em 
plataformas de investimento, não devem 
ser tomadas em consideração pela 
Comissão aquando da definição do 
ajustamento orçamental ao abrigo da 
vertente preventiva ou da vertente 
corretiva do Pacto. No caso de se registar 
um excesso do défice em relação ao valor 
de referência, a Comissão não deve lançar 
um PDE. Do mesmo modo, nenhum 
procedimento deve ser lançado aquando 
da avaliação de um excesso da dívida em 
relação ao seu valor de referência, caso 
tal se deva exclusivamente às 
contribuições para o FEIE.

Or. en

Alteração 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que 
são apoiados pela garantia da UE, desde 
que se encontrem satisfeitos todos
critérios de elegibilidade aplicáveis. A 
flexibilidade desta abordagem deverá 
maximizar o potencial de atração dos 
investidores para os domínios de 
investimento visados pelo FEIE.

Suprimido

Or. it

Alteração 163
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que são 
apoiados pela garantia da UE, desde que se 
encontrem satisfeitos todos critérios de 
elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 
desta abordagem deverá maximizar o 
potencial de atração dos investidores para 
os domínios de investimento visados pelo 
FEIE.

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que são 
apoiados pela garantia da UE, desde que se 
encontrem satisfeitos todos critérios de 
elegibilidade aplicáveis, incluindo as 
regras relativas aos auxílios estatais e os 
limites máximos de financiamento. A 
flexibilidade desta abordagem deverá 
maximizar o potencial de atração dos 
investidores para os domínios de 
investimento visados pelo FEIE.

Or. en

Alteração 164
Paloma López Bermejo
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que são 
apoiados pela garantia da UE, desde que se 
encontrem satisfeitos todos critérios de 
elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 
desta abordagem deverá maximizar o 
potencial de atração dos investidores para 
os domínios de investimento visados pelo 
FEIE.

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que são 
apoiados pela garantia da UE, desde que se 
encontrem satisfeitos todos critérios de 
elegibilidade aplicáveis e antes da 
consulta aos parceiros sociais e às 
autoridades públicas a nível local e 
regional.

Or. en

Alteração 165
Ulrike Trebesius

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que são 
apoiados pela garantia da UE, desde que se 
encontrem satisfeitos todos critérios de 
elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 
desta abordagem deverá maximizar o 
potencial de atração dos investidores para 
os domínios de investimento visados pelo 
FEIE.

(21) Os Estados-Membros podem, se 
necessário, utilizar os Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento para 
contribuir para o financiamento de projetos 
elegíveis que são apoiados pela garantia da 
UE, desde que se encontrem satisfeitos 
todos critérios de elegibilidade aplicáveis. 
A flexibilidade desta abordagem deverá 
maximizar o potencial de atração dos 
investidores para os domínios de 
investimento visados pelo FEIE. O FEIE 
não pode ser utilizado para o 
cofinanciamento de projetos elegíveis ao 
abrigo dos Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento.

Or. en
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Alteração 166
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os investimentos em infraestruturas e em 
projetos apoiados no âmbito do FEIE 
devem respeitar as regras relativas aos 
auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 
anunciou que irá formular um conjunto de 
princípios fundamentais, para efeitos de 
avaliação dos auxílios estatais, que os 
projetos deverão satisfazer para serem 
elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 
Comissão anunciou que, se um dado 
projeto satisfizer estes critérios e receber 
apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 
complementar será apreciado mediante 
uma avaliação simplificada e acelerada em 
matéria de auxílios estatais, na qual o único 
elemento adicional a verificar pela 
Comissão será a proporcionalidade do 
apoio público (ausência de 
sobrecompensação). A Comissão anunciou 
igualmente que irá fornecer orientações 
complementares sobre esse conjunto de 
princípios fundamentais, com vista a 
assegurar uma utilização eficiente dos 
fundos públicos.

(22) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os investimentos em infraestruturas e em 
projetos apoiados no âmbito do FEIE 
devem respeitar as regras relativas aos 
auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 
anunciou que irá formular um conjunto de 
princípios fundamentais, para efeitos de 
avaliação dos auxílios estatais, que os 
projetos deverão satisfazer para serem 
elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 
Comissão anunciou que, se um dado 
projeto satisfizer estes critérios e receber 
apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 
complementar será apreciado mediante 
uma avaliação simplificada e acelerada em 
matéria de auxílios estatais, na qual o único 
elemento adicional a verificar pela 
Comissão será a proporcionalidade do 
apoio público (ausência de 
sobrecompensação), incluindo casos em 
que os projetos apoiados pelo FEIE 
também recebam financiamento dos 
Fundos Estruturais e de Coesão. A 
Comissão anunciou igualmente que irá 
fornecer orientações complementares sobre 
esse conjunto de princípios fundamentais, 
com vista a assegurar uma utilização 
eficiente dos fundos públicos.

Or. en

Alteração 167
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os investimentos em infraestruturas e em 
projetos apoiados no âmbito do FEIE 
devem respeitar as regras relativas aos 
auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 
anunciou que irá formular um conjunto de 
princípios fundamentais, para efeitos de 
avaliação dos auxílios estatais, que os 
projetos deverão satisfazer para serem 
elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 
Comissão anunciou que, se um dado 
projeto satisfizer estes critérios e receber 
apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 
complementar será apreciado mediante 
uma avaliação simplificada e acelerada em 
matéria de auxílios estatais, na qual o único 
elemento adicional a verificar pela 
Comissão será a proporcionalidade do 
apoio público (ausência de 
sobrecompensação). A Comissão anunciou 
igualmente que irá fornecer orientações 
complementares sobre esse conjunto de 
princípios fundamentais, com vista a 
assegurar uma utilização eficiente dos 
fundos públicos.

(22) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os investimentos em infraestruturas e em 
projetos apoiados no âmbito do FEIE 
devem respeitar as regras relativas aos 
auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 
anunciou que irá formular um conjunto de 
princípios fundamentais, para efeitos de 
avaliação dos auxílios estatais, que os 
projetos deverão satisfazer para serem 
elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 
Comissão anunciou que, se um dado 
projeto satisfizer estes critérios e receber 
apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 
complementar será apreciado mediante 
uma avaliação simplificada e acelerada em 
matéria de auxílios estatais, na qual o único 
elemento adicional a verificar pela 
Comissão será a proporcionalidade do 
apoio público (ausência de 
sobrecompensação). Estas alterações 
devem ter em conta as diferenças relativas 
às capacidades orçamentais dos 
Estados-Membros na execução dos 
auxílios estatais. A Comissão anunciou 
igualmente que irá fornecer orientações 
complementares sobre esse conjunto de 
princípios fundamentais, com vista a 
assegurar uma utilização eficiente dos 
fundos públicos.

Or. pl

Alteração 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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os investimentos em infraestruturas e em 
projetos apoiados no âmbito do FEIE 
devem respeitar as regras relativas aos 
auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 
anunciou que irá formular um conjunto de 
princípios fundamentais, para efeitos de 
avaliação dos auxílios estatais, que os 
projetos deverão satisfazer para serem 
elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 
Comissão anunciou que, se um dado 
projeto satisfizer estes critérios e receber 
apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 
complementar será apreciado mediante 
uma avaliação simplificada e acelerada em 
matéria de auxílios estatais, na qual o único 
elemento adicional a verificar pela 
Comissão será a proporcionalidade do 
apoio público (ausência de 
sobrecompensação). A Comissão anunciou 
igualmente que irá fornecer orientações 
complementares sobre esse conjunto de 
princípios fundamentais, com vista a 
assegurar uma utilização eficiente dos 
fundos públicos.

Or. it

Alteração 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Tendo em conta a necessidade de uma 
ação urgente a nível da União, o BEI e o 
FEI poderão ter financiado projetos 
adicionais, fora do seu perfil habitual, no 
decurso de 2015, antes da entrada em vigor 
do presente regulamento. A fim de 
maximizar o benefício das medidas 
previstas no presente regulamento, deverá
ser possível incluir esses projetos 
adicionais na cobertura da garantia da UE 
caso preencham os critérios substantivos 

(23) Tendo em conta a necessidade de uma 
ação urgente a nível da União, o BEI e o 
FEI poderão ter financiado projetos 
adicionais, fora do seu perfil habitual, no 
decurso de 2015, antes da entrada em vigor 
do presente regulamento. A fim de 
maximizar o benefício das medidas 
previstas no presente regulamento, deve ser 
possível incluir esses projetos adicionais na 
cobertura da garantia da UE caso 
preencham os critérios substantivos 
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estabelecidos no presente regulamento. estabelecidos no presente regulamento.

Or. it

Alteração 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As operações de financiamento e 
investimento do BEI apoiadas pelo FEIE 
devem ser geridas de acordo com as regras 
e procedimentos próprios do BEI, 
incluindo as medidas de controlo 
adequadas e as medidas destinadas a evitar 
a evasão fiscal, bem como com as regras e 
procedimentos relevantes respeitantes ao 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e ao Tribunal de Contas, incluindo 
o acordo tripartido entre a Comissão 
Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e 
o Banco Europeu de Investimento.

(24) As operações de financiamento e 
investimento do BEI apoiadas pelo FEIE 
devem necessariamente ser geridas de 
acordo com as regras e procedimentos, 
transparentes e partilhados, próprios do 
BEI, incluindo as medidas de controlo 
adequadas e certas e as medidas destinadas 
a evitar a evasão fiscal, bem como com as 
regras e procedimentos relevantes 
respeitantes ao Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) e ao Tribunal de 
Contas, incluindo o acordo tripartido entre 
a Comissão Europeia, o Tribunal de Contas 
Europeu e o Banco Europeu de 
Investimento.

Or. it

Alteração 171
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O BEI deve proceder regularmente à 
avaliação das atividades apoiadas pelo 
FEIE a fim de apreciar a respetiva 
relevância, desempenho e impacto, bem 
como de identificar os aspetos suscetíveis 
de melhorar as futuras atividades. Estas 

(25) O BEI deverá proceder regularmente à 
avaliação das atividades apoiadas pelo 
FEIE a fim de apreciar a sua relevância, 
desempenho e impacto económico e social, 
bem como identificar os aspetos suscetíveis 
de melhorar as atividades futuras. Estas 
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avaliações deverão contribuir para a 
responsabilização e a análise da 
sustentabilidade.

avaliações deverão contribuir para a 
responsabilização e a análise da 
sustentabilidade.

Or. en

Alteração 172
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O BEI deve proceder regularmente à 
avaliação das atividades apoiadas pelo 
FEIE a fim de apreciar a respetiva 
relevância, desempenho e impacto, bem 
como de identificar os aspetos suscetíveis
de melhorar as futuras atividades. Estas 
avaliações deverão contribuir para a 
responsabilização e a análise da 
sustentabilidade.

(25) O BEI deve proceder regularmente à 
avaliação das atividades apoiadas pelo 
FEIE a fim de apreciar a respetiva 
relevância, desempenho e impacto, bem 
como de identificar os aspetos suscetíveis 
de melhorar as futuras atividades. Estas 
avaliações deverão contribuir para a 
responsabilização e a análise da 
sustentabilidade. Deverão ser transmitidas 
a intervalos regulares e sob a forma de 
relatório ao Parlamento Europeu, para 
emissão de parecer.

Or. fr

Alteração 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O BEI deve proceder regularmente à 
avaliação das atividades apoiadas pelo 
FEIE a fim de apreciar a respetiva 
relevância, desempenho e impacto, bem 
como de identificar os aspetos suscetíveis 
de melhorar as futuras atividades. Estas 
avaliações deverão contribuir para a 

(25) O BEI deve proceder regularmente à 
avaliação das atividades apoiadas pelo 
FEIE a fim de apreciar a respetiva 
relevância, desempenho e impacto, 
nomeadamente no que diz respeito ao seu 
impacto socioeconómico, dando especial 
atenção à criação de emprego, bem como 
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responsabilização e a análise da 
sustentabilidade.

de identificar os aspetos suscetíveis de 
melhorar as futuras atividades. Estas 
avaliações deverão contribuir para a 
responsabilização e a análise da 
sustentabilidade.

Or. es

Justificação

É imprescindível avaliar o impacto das atividades apoiadas pelo FEIE, especialmente no que 
diz respeito à criação de emprego.

Alteração 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O BEI deve proceder regularmente à 
avaliação das atividades apoiadas pelo 
FEIE a fim de apreciar a respetiva 
relevância, desempenho e impacto, bem 
como de identificar os aspetos suscetíveis 
de melhorar as futuras atividades. Estas
avaliações deverão contribuir para a 
responsabilização e a análise da 
sustentabilidade.

(25) O BEI deve proceder regularmente e 
de forma estabelecida à avaliação das 
atividades apoiadas pelo FEIE a fim de 
apreciar a respetiva relevância, 
desempenho e impacto, bem como de 
identificar os aspetos suscetíveis de 
melhorar as futuras atividades. Tais
avaliações devem necessariamente ser 
tornadas públicas e contribuir para a 
responsabilização e a análise da 
sustentabilidade.

Or. it

Alteração 175
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de Regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União.

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União. Com vista a melhorar a 
acessibilidade e eficiência dos serviços de 
aconselhamento, a PEAI deve estabelecer 
as respetivas filiais nos Estados-Membros. 
O aconselhamento da PEAI deveria 
abranger também os métodos de 
desenvolvimento dos mercados 
financeiros locais.

Or. pl

Alteração 176
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
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bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único 
para as questões relacionadas com a 
assistência técnica aos investimentos no 
interior da União.

bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento.

Or. en

Alteração 177
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União.

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais, das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento e de peritos 
em política social e de emprego, assim 
como de representantes da sociedade civil. 
Estabelecer-se-á assim um ponto de 
entrada único para as questões relacionadas 
com a assistência técnica aos investimentos 
no interior da União.

Or. fr

Alteração 178
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União.

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União. A PEAI deve apoiar o 
desenvolvimento de plataformas de 
investimento geográfico e temático, 
reunindo coinvestidores, autoridades 
públicas, peritos, instituições de ensino, 
formação e investigação e outros 
intervenientes relevantes a nível da UE, 
nacional e regional, a fim de promover a 
inovação, o desenvolvimento de 
competências e a criação de empregos de 
qualidade em domínios fundamentais 
onde seja necessário mais investimento.

Or. en

Alteração 179
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI») . A PEAI deve 

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI») . A PEAI deve 
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facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União.

facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento, assim como 
das PME. Estabelecer-se-á assim um ponto 
de entrada único para as PME e para as
questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União.

Or. de

Alteração 180
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União.

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais, dos 
parceiros sociais e das autoridades de 
gestão dos Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento. Estabelecer-se-á assim 
um ponto de entrada único para as questões 
relacionadas com a assistência técnica aos 
investimentos no interior da União.

Or. en

Alteração 181
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União.

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, é indispensável criar uma 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 
as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União. Esta Plataforma deve cumprir os 
princípios da transparência e da 
independência.

Or. it

Alteração 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O fundo de garantia destina-se a 
prever uma reserva de liquidez para o 
orçamento da União contra as perdas 
incorridas pelo FEIE na prossecução dos 
seus objetivos. A experiência 
relativamente à natureza dos 
investimentos a apoiar pelo FEIE indica 
que é conveniente estabelecer um rácio de 
50 % entre as transferências a partir do 
orçamento da União e as obrigações totais 
de garantia da União.

(28) O fundo de garantia destina-se a 
prever uma reserva de liquidez para o 
orçamento da União contra as perdas 
incorridas pelo FEIE na prossecução dos 
seus objetivos.
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Or. it

Alteração 183
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para financiar em parte a 
contribuição a partir do orçamento da 
União, as dotações disponíveis do 
programa Horizonte 2020 - Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020), previsto pelo Regulamento 
(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho2 , e do 
Mecanismo Interligar a Europa, previsto 
no Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho3 , 
devem ser reduzidas. Estes programas 
prosseguem objetivos que não são 
retomados no FEIE. Todavia, a redução 
de ambos os programas com vista ao 
financiamento do fundo de garantia 
deverá assegurar um investimento, em 
certos domínios dos respetivos mandatos, 
superior ao que seria possível através dos 
programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar 
o efeito financeiro nas áreas da 
investigação, do desenvolvimento, da 
inovação, dos transportes, das 
telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, relativamente à utilização dos 
recursos para a concessão de subvenções 
no âmbito dos programas Horizonte 2020 
e Mecanismo Interligar a Europa tal 
como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a 
esses programas em benefício do FEIE.

Suprimido

__________________



PE551.778v01-00 104/118 AM\1052802PT.doc

PT

2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) e 
que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 
(JO L 347de 20.12.2013, p. 104).
3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 
(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 
20.12.2013, p. 129).

Or. en

Alteração 184
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para financiar em parte a 
contribuição a partir do orçamento da 
União, as dotações disponíveis do 
programa Horizonte 2020 - Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020), previsto pelo Regulamento 
(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho2, e do Mecanismo 
Interligar a Europa, previsto no 
Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho3 , 
devem ser reduzidas. Estes programas 
prosseguem objetivos que não são 
retomados no FEIE. Todavia, a redução 
de ambos os programas com vista ao 
financiamento do fundo de garantia 
deverá assegurar um investimento, em 
certos domínios dos respetivos mandatos, 
superior ao que seria possível através dos 

Suprimido
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programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar 
o efeito financeiro nas áreas da 
investigação, do desenvolvimento, da 
inovação, dos transportes, das 
telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, relativamente à utilização dos 
recursos para a concessão de subvenções 
no âmbito dos programas Horizonte 2020 
e Mecanismo Interligar a Europa tal 
como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a 
esses programas em benefício do FEIE.

__________________
2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) e 
que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 
(JO L 347de 20.12.2013, p. 104).
3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 
(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 
20.12.2013, p. 129).

Or. en

Alteração 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para financiar em parte a 
contribuição a partir do orçamento da 
União, as dotações disponíveis do 
programa Horizonte 2020 -

Suprimido
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Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020), previsto pelo 
Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho2, e do 
Mecanismo Interligar a Europa, previsto 
no Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho3

devem ser reduzidas. Estes programas 
prosseguem objetivos que não são 
retomados no FEIE. Todavia, a redução 
de ambos os programas com vista ao 
financiamento do fundo de garantia 
deverá assegurar um investimento, em 
certos domínios dos respetivos mandatos, 
superior ao que seria possível através dos 
programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar 
o efeito financeiro nas áreas da 
investigação, do desenvolvimento, da 
inovação, dos transportes, das 
telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, relativamente à utilização dos 
recursos para a concessão de subvenções 
no âmbito dos programas Horizonte 2020 
e Mecanismo Interligar a Europa tal 
como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a 
esses programas em benefício do FEIE.

__________________
2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) e 
que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 
(JO L 347 de 20.12.2013 p. 104).
3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 
(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 
20.12.2013, p. 129).
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Or. it

Alteração 186
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para financiar em parte a contribuição 
a partir do orçamento da União, as 
dotações disponíveis do programa 
Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020), 
previsto pelo Regulamento (UE) 
n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho2, e do Mecanismo Interligar a 
Europa, previsto no Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho3, devem ser reduzidas. Estes 
programas prosseguem objetivos que não 
são retomados no FEIE. Todavia, a 
redução de ambos os programas com vista 
ao financiamento do fundo de garantia 
deverá assegurar um investimento, em 
certos domínios dos respetivos mandatos, 
superior ao que seria possível através dos 
programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar o 
efeito financeiro nas áreas da investigação, 
do desenvolvimento, da inovação, dos 
transportes, das telecomunicações e das 
infraestruturas energéticas, relativamente à 
utilização dos recursos para a concessão de 
subvenções no âmbito dos programas 
Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 
Europa tal como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a esses 
programas em benefício do FEIE.

(29) Para financiar em parte a contribuição 
a partir do orçamento da União, as 
dotações disponíveis do programa 
Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020), 
previsto pelo Regulamento (UE) 
n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho2, e do Mecanismo Interligar a 
Europa, previsto no Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho3, devem ser reduzidas. Estes 
programas prosseguem objetivos que não 
são retomados no FEIE. Todavia, a 
redução de ambos os programas com vista 
ao financiamento do fundo de garantia 
deverá assegurar um investimento, em 
certos domínios dos respetivos mandatos, 
superior ao que seria possível através dos 
programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar o 
efeito financeiro nas áreas da investigação, 
do desenvolvimento, da inovação, dos 
transportes, das telecomunicações e das 
infraestruturas energéticas, relativamente à 
utilização dos recursos para a concessão de 
subvenções no âmbito dos programas 
Horizonte 2020 e Mecanismo Interligar a 
Europa tal como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a esses 
programas em benefício do FEIE, sem 
contudo, por em causa os seus objetivos 
iniciais.

__________________ __________________
2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 2 Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o Horizonte 
2020 – Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020) e que revoga a 
Decisão n.º 1982/2006/CE (JO L 347de
20.12.2013, p. 104).

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o Horizonte 
2020 – Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020) e que revoga a 
Decisão n.º 1982/2006/CE (JO L 347 de
20.12.2013, p. 104).

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 
n.º 67/2010 (JO L 348 de 20.12.2013, p. 
129).

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 
n.º 67/2010 (JO L 348 de 20.12.2013, p. 
129).

Or. fr

Alteração 187
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados por 
não beneficiarem da devida segurança e 
transparência. Tal deve-se frequentemente 
ao facto de os investidores privados não 
terem conhecimento dos projetos ou não 
disporem de informações suficientes para 
fazer uma avaliação dos riscos de 
investimento. A Comissão e o BEI, com o 
apoio dos Estados-Membros, devem 
promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta «reserva 
de projetos» deve assegurar que são 
disponibilizadas ao público informações 
sobre projetos de investimento, de forma 
regular e estruturada, por forma a garantir 
que os investidores dispõem de 

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados por 
não beneficiarem da devida segurança e 
transparência. Tal deve-se frequentemente 
ao facto de os investidores privados não 
terem conhecimento dos projetos ou não 
disporem de informações suficientes para 
fazer uma avaliação dos riscos de 
investimento. A Comissão e o BEI, com 
base em propostas dos Estados-Membros, 
devem promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta «reserva 
de projetos» deve assegurar que são 
disponibilizadas ao público informações 
sobre projetos de investimento, de forma 
regular e estruturada, por forma a garantir 
que os investidores dispõem de 
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informações fiáveis para fundamentar as 
suas decisões de investimento.

informações fiáveis para fundamentar as 
suas decisões de investimento.

Or. en

Alteração 188
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados por 
não beneficiarem da devida segurança e 
transparência. Tal deve-se frequentemente 
ao facto de os investidores privados não 
terem conhecimento dos projetos ou não 
disporem de informações suficientes para 
fazer uma avaliação dos riscos de 
investimento. A Comissão e o BEI, com o 
apoio dos Estados-Membros, devem 
promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta «reserva 
de projetos» deve assegurar que são 
disponibilizadas ao público informações 
sobre projetos de investimento, de forma 
regular e estruturada, por forma a garantir 
que os investidores dispõem de 
informações fiáveis para fundamentar as 
suas decisões de investimento.

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados por 
não beneficiarem da devida segurança e 
transparência. Tal deve-se frequentemente 
ao facto de os investidores privados não 
terem conhecimento dos projetos ou não 
disporem de informações suficientes para 
fazer uma avaliação dos riscos de 
investimento. A Comissão e o BEI, com o 
apoio dos Estados-Membros, devem 
promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta «reserva 
de projetos» deve assegurar que são 
disponibilizadas ao público informações 
sobre projetos de investimento, de forma 
regular e estruturada, por forma a garantir 
que os investidores dispõem de 
informações fiáveis e transparentes para 
fundamentar as suas decisões de 
investimento.

Or. fr

Alteração 189
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados por 
não beneficiarem da devida segurança e 
transparência. Tal deve-se frequentemente 
ao facto de os investidores privados não 
terem conhecimento dos projetos ou não 
disporem de informações suficientes para 
fazer uma avaliação dos riscos de 
investimento. A Comissão e o BEI, com o 
apoio dos Estados-Membros, devem 
promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta «reserva 
de projetos» deve assegurar que são 
disponibilizadas ao público informações 
sobre projetos de investimento, de forma 
regular e estruturada, por forma a garantir 
que os investidores dispõem de 
informações fiáveis para fundamentar as 
suas decisões de investimento.

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados por 
não beneficiarem da devida segurança e 
transparência. Tal deve-se frequentemente 
ao facto de os investidores privados não 
terem conhecimento dos projetos ou não 
disporem de informações suficientes para 
fazer uma avaliação dos riscos de 
investimento. A Comissão e o BEI, com o 
apoio dos Estados-Membros, devem 
promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta «reserva 
de projetos» deve assegurar que são 
disponibilizadas ao público informações 
sobre projetos de investimento, de forma 
regular e estruturada, por forma a garantir 
que os investidores dispõem de 
informações fiáveis para fundamentar as 
suas decisões de investimento. No âmbito 
desta reserva, deve ser garantida a 
proteção de segredos comerciais 
fundamentais.

Or. de

Alteração 190
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados 
por não beneficiarem da devida 
segurança e transparência. Tal deve-se 
frequentemente ao facto de os investidores 
privados não terem conhecimento dos 
projetos ou não disporem de informações 

(31) A Comissão, o Parlamento Europeu e 
o BEI, com o apoio dos Estados-Membros, 
devem promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento.
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suficientes para fazer uma avaliação dos 
riscos de investimento. A Comissão e o 
BEI, com o apoio dos Estados-Membros, 
devem promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta 
«reserva de projetos» deve assegurar que 
são disponibilizadas ao público 
informações sobre projetos de 
investimento, de forma regular e 
estruturada, por forma a garantir que os 
investidores dispõem de informações 
fiáveis para fundamentar as suas decisões 
de investimento.

Or. en

Alteração 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados por 
não beneficiarem da devida segurança e 
transparência. Tal deve-se frequentemente 
ao facto de os investidores privados não 
terem conhecimento dos projetos ou não 
disporem de informações suficientes para 
fazer uma avaliação dos riscos de 
investimento. A Comissão e o BEI, com o 
apoio dos Estados-Membros, devem 
promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta «reserva 
de projetos» deve assegurar que são 
disponibilizadas ao público informações 
sobre projetos de investimento, de forma 
regular e estruturada, por forma a garantir 
que os investidores dispõem de 

(31) Existe, na União, um número 
importante de projetos potencialmente 
viáveis que não estão a ser financiados por 
não beneficiarem da devida segurança e 
transparência. Tal deve-se frequentemente 
ao facto de os investidores privados não 
terem conhecimento dos projetos ou não 
disporem de informações suficientes para 
fazer uma avaliação dos riscos de 
investimento. A Comissão e o BEI, com o 
apoio dos Estados-Membros, que 
fornecem informações adequadas sobre 
projetos potencialmente sustentáveis,
devem promover a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento 
atuais e futuros na União que são 
adequados para investimento. Esta «reserva 
de projetos» deve assegurar que são 
disponibilizadas ao público informações 
sobre projetos de investimento, de forma 
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informações fiáveis para fundamentar as 
suas decisões de investimento.

regular e estruturada, por forma a garantir 
que os investidores dispõem de 
informações fiáveis para fundamentar as 
suas decisões de investimento.

Or. it

Alteração 192
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros encetaram já 
igualmente, a nível nacional, trabalhos com 
vista a constituir e promover reservas de 
projetos de importância nacional. A 
informação preparada pela Comissão e 
pelo BEI deve fornecer ligações para as 
correspondentes reservas de projetos 
nacionais.

(32) Os Estados-Membros encetaram já 
igualmente, a nível nacional, trabalhos com 
vista a constituir e promover reservas de 
projetos de importância nacional, 
nomeadamente na criação de empregos de 
qualidade. A informação preparada pela 
Comissão e pelo BEI deve fornecer 
ligações para as correspondentes reservas 
de projetos nacionais.

Or. en

Alteração 193
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros encetaram já 
igualmente, a nível nacional, trabalhos 
com vista a constituir e promover reservas 
de projetos de importância nacional. A 
informação preparada pela Comissão e 
pelo BEI deve fornecer ligações para as 
correspondentes reservas de projetos 
nacionais.

(32) Os Estados-Membros e as respetivas 
autoridades nacionais, regionais e locais 
devem trabalhar no sentido de constituir e 
promover reservas de projetos de 
importância europeia. A informação 
preparada pela Comissão e pelo BEI deve 
fornecer ligações para as correspondentes 
reservas de projetos.
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Or. en

Alteração 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros encetaram já 
igualmente, a nível nacional, trabalhos com 
vista a constituir e promover reservas de 
projetos de importância nacional. A 
informação preparada pela Comissão e 
pelo BEI deve fornecer ligações para as 
correspondentes reservas de projetos 
nacionais.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Embora os projetos identificados no 
âmbito da reserva possam ser utilizados 
pelo BEI para identificar e selecionar os 
projetos a apoiar pelo FEIE, a reserva de 
projetos deve ter um alcance mais vasto na 
identificação de projetos em toda a União.
O que significa que se possam incluir 
projetos suscetíveis de serem 
integralmente financiados pelo setor 
privado ou com a assistência de outros 
instrumentos previstos a nível europeu ou 
nacional. O FEIE deve estar apto a apoiar 
o financiamento e o investimento nos 
projetos identificados na reserva de 
projetos, mas não deve haver qualquer 

(33) Embora os projetos identificados no 
âmbito da reserva possam ser utilizados 
pelo BEI para identificar e selecionar os 
projetos a apoiar pelo FEIE, a reserva de 
projetos deve ter um alcance mais vasto na 
identificação de projetos em toda a União. 
O FEIE deve estar apto a apoiar o 
financiamento e o investimento nos 
projetos identificados na reserva de 
projetos.
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automatismo entre a inclusão nessa lista e 
o acesso ao apoio do FEIE, devendo o 
FEIE dispor do poder discricionário para 
selecionar e apoiar projetos que não estão 
incluídos na mesma.

Or. it

Alteração 196
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre os progressos 
e o impacto do FEIE.

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre os progressos 
e o impacto económico e social do FEIE.

Or. en

Alteração 197
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre os progressos 
e o impacto do FEIE.

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre os progressos 
e o impacto do FEIE. Nesta perspetiva, o 
BEI deve apresentar ao Parlamento e ao 
Conselho um relatório anual para 
emissão de parecer.

Or. fr



AM\1052802PT.doc 115/118 PE551.778v01-00

PT

Alteração 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve
informar regularmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre os progressos 
e o impacto do FEIE.

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre os progressos 
e o impacto socioeconómico real do FEIE, 
dando especial atenção à criação de 
emprego.

Or. es

Justificação

É especificado o conteúdo da informação regular que o BEI deverá apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Como tem sido realçado, é fundamental avaliar se os 
investimentos financiados têm repercussões na criação de emprego.

Alteração 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre os progressos 
e o impacto do FEIE.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 200
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os cidadãos da União e as 
autoridades dos Estados-Membros devem 
estar a par das atividades e dos fundos 
atribuídos do FEIE, a fim de assegurar a 
transparência e a divulgação pública dos 
documentos.

Or. en

Alteração 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de assegurar uma cobertura 
adequada das obrigações de garantia da 
UE, bem como de garantir a 
disponibilidade permanente da garantia da 
UE, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito à adaptação dos 
montantes a ser pagos a partir do 
orçamento geral da União Europeia, bem 
como para alterar o Anexo I em 
conformidade. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. É conveniente que a Comissão, ao 
preparar e elaborar atos delegados, 
assegure a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho,

(35) A fim de assegurar uma cobertura 
adequada das obrigações de garantia da 
UE, bem como de garantir a 
disponibilidade permanente da garantia da 
UE, é particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos.

Or. it
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Alteração 202
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, devem ser delegadas na 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito ao modelo a utilizar para 
apresentar informações relativas aos 
projetos de investimento e à sua 
contribuição para alcançar os objetivos 
estratégicos da União. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o disposto no 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Uma vez que os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar o investimento 
na União e assegurar um acesso mais 
alargado ao financiamento para as 
empresas com menos de 3000 
trabalhadores, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido às disparidades 
na sua capacidade orçamental para agir, 
mas podem, em virtude da sua dimensão e 
efeitos, ser melhor alcançados a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 

(36) Uma vez que os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar o investimento 
na União e assegurar um acesso mais 
alargado ao financiamento para as 
pequenas, médias e microempresas e para 
as empresas com menos de 3000 
trabalhadores, empresas emergentes 
inovadoras e projetos de elevado risco,
não podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros devido às 
disparidades na sua capacidade orçamental 
para agir, mas podem, em virtude da sua 
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conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

dimensão e efeitos, ser melhor alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas, em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

Or. it


