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Alteração 204
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão celebrará um acordo com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI) com 
vista à instituição de um Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos («FEIE»).

1. Com base num mandato conferido pelo 
Conselho Europeu e pelo Parlamento 
Europeu, a Comissão pode celebrar um 
acordo com o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) com vista à instituição 
de um Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos («FEIE»). O acordo deve ser 
comunicado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e deve ser tornado público.

Or. en

Alteração 205
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos de qualidade na União em
regiões com elevadas taxas de desemprego 
e pobreza e assegurar um acesso mais 
alargado ao financiamento por parte das 
empresas com menos de 1 500
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas, micro e médias empresas, bem 
como nas empresas de economia social e 
solidária, facultando ao BEI capacidade de 
absorção de riscos («Acordo FEIE»). Tais 
investimentos destinam-se a impulsionar 
a atividade económica no interesse geral a 
longo prazo da UE, com o objetivo de 
apoiar os objetivos da UE para 2020, 
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especialmente em matéria de emprego, 
ambiente e assuntos sociais. Nenhum 
investimento que seja prejudicial para os 
objetivos enunciados na parte 1 do TFUE 
ou para a realização dos objetivos da UE 
para 2020 pode ser financiado pelo FEIE. 
O objetivo global do FEIE deve consistir 
em promover e garantir o crescimento 
sustentável, inclusivo e a longo prazo e a 
criação de emprego de qualidade, bem 
como a inclusão social, na União.

Or. en

Alteração 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar 
os investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos públicos e privados na 
União e assegurar um acesso mais alargado 
ao financiamento por parte das empresas, 
empresas de economia social e 
prestadores de serviços com menos de 
3 000 trabalhadores, com especial enfoque 
nas pequenas e médias empresas, 
facultando ao BEI capacidade de absorção 
de riscos («Acordo FEIE»). O objetivo 
global do FEIE deve consistir em 
promover e garantir o crescimento 
sustentável, inclusivo e a longo prazo e a 
criação de emprego de qualidade, bem 
como a inclusão social, na União.

Or. en

Alteração 207
Patrick Le Hyaric



AM\1053204PT.doc 5/84 PE551.867v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»). O objetivo global do 
FEIE deve consistir em promover e 
garantir o crescimento sustentável, 
inclusivo e a longo prazo e a criação de 
emprego de qualidade, bem como a 
inclusão social, na União.

Or. en

Alteração 208
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar 
os investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 
3000 trabalhadores, com especial enfoque 
nas pequenas e médias empresas, 
facultando ao BEI capacidade de absorção 
de riscos («Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 
3000 trabalhadores, com especial enfoque 
nas micro, pequenas e médias empresas, 
facultando ao BEI capacidade de absorção 
de riscos («Acordo FEIE»).

Or. de

Alteração 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União, favorecer a 
coesão social e territorial da União e
assegurar um acesso mais alargado ao 
financiamento por parte das pequenas e 
médias empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

Or. fr

Alteração 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando 
ao BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos públicos e privados na 
União e assegurar um acesso mais alargado 
ao financiamento por parte das pequenas, 
médias e microempresas e por parte das 
empresas com menos de 3000 
trabalhadores, das empresas emergentes 
inovadoras e dos projetos de alto risco. 
Um dos principais objetivos do FEIE deve 
ser a promoção e a garantia de um 
crescimento sustentável, inclusivo e de 
longa duração, a criação de postos de 
trabalho de qualidade e a inclusão social 
na União Europeia.

Or. it

Alteração 211
Ulrike Trebesius
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar 
os investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»). O objetivo global do 
FEIE deve consistir em promover o 
crescimento a longo prazo e a criação de 
emprego na União.

Or. en

Alteração 212
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas
pequenas e médias empresas, que 
representam mais de 80 % dos postos de 
trabalho na União Europeia, facultando 
ao BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

Or. fr

Alteração 213
Brando Benifei
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar 
os investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento por 
parte das empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em relançar 
o crescimento económico e criar 
empregos de qualidade na União, 
apoiando os investimentos e assegurando
um acesso mais alargado ao financiamento 
por parte das empresas com menos de 
3 000 trabalhadores, com especial enfoque 
nas pequenas e médias empresas, 
facultando ao BEI capacidade de absorção 
de riscos («Acordo FEIE»).

Or. en

Alteração 214
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento
por parte das empresas com menos de 3000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar os 
investimentos na União e assegurar um 
financiamento mais alargado e acessível
por parte das empresas com menos de 3000 
trabalhadores, com especial enfoque nas 
pequenas e médias empresas, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
(«Acordo FEIE»).

Or. hr

Alteração 215
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 
Estados-Membros. Sob reserva do 
consentimento dos contribuidores 
existentes, o Acordo FEIE será igualmente 
aberto à adesão de outras partes terceiras, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou
controladas pelos Estados-Membros, bem 
como as entidades do setor privado.

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 
Estados-Membros. Sob reserva do 
consentimento dos contribuidores 
existentes, o Acordo FEIE será igualmente 
aberto à adesão de outras partes terceiras, 
controladas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 216
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 
Estados-Membros. Sob reserva do 
consentimento dos contribuidores 
existentes, o Acordo FEIE será igualmente 
aberto à adesão de outras partes terceiras, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros, bem 
como as entidades do setor privado.

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 
Estados-Membros. Sob reserva do 
consentimento dos contribuidores 
existentes, o Acordo FEIE será igualmente 
aberto à adesão de outras partes terceiras, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 217
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 
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Estados-Membros. Sob reserva do 
consentimento dos contribuidores 
existentes, o Acordo FEIE será igualmente 
aberto à adesão de outras partes terceiras, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros, bem 
como as entidades do setor privado.

Estados-Membros. Sob reserva do 
consentimento dos contribuidores 
existentes, o Acordo FEIE será igualmente 
aberto à adesão de outras partes terceiras, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais, bem como 
as entidades do setor privado.

Or. hr

Alteração 218
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 
Estados-Membros. Sob reserva do 
consentimento dos contribuidores 
existentes, o Acordo FEIE será igualmente 
aberto à adesão de outras partes terceiras, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros, bem 
como as entidades do setor privado.

2. O Acordo FEIE será aberto à adesão dos 
Estados-Membros. Sob reserva do 
consentimento dos contribuidores 
existentes, o Acordo FEIE será igualmente 
aberto à adesão de outras partes terceiras, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros e as 
instituições regionais, bem como as 
entidades do setor privado.

Or. fr

Alteração 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A Se um Estado-Membro pretender 
contribuir para o orçamento do FEIE, 
deve ser-lhe concedida uma garantia de 
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que os fundos pagos serão atribuídos a 
projetos relacionados com o seu território 
nacional.

Or. it

Alteração 220
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) condições do investimento, 
conforme especificado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho no mandato;

Or. en

Alteração 221
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) metodologia para a determinação da 
quota geográfica que responde 
adequadamente às necessidades de 
investimento nesses Estados-Membros 
com elevadas taxas de desemprego e 
pobreza ou mais afetados pela crise 
financeira;

Or. en

Alteração 222
Laura Agea, Tiziana Beghin



PE551.867v01-00 12/84 AM\1053204PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O Acordo FEIE preverá que a 
remuneração atribuível à União em 
resultado das operações apoiadas pelo 
FEIE é paga após a dedução dos 
pagamentos devidos pelo acionamento da 
garantia da UE e, subsequentemente, dos 
custos, previstos no n.º 2, terceiro 
parágrafo, e com o artigo 5.º, n.º 3.

Suprimido

Or. it

Alteração 223
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 
uma Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento 
(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 
objetivo basear-se nos atuais serviços de 
aconselhamento do BEI e da Comissão a 
fim de prestar aconselhamento na 
identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento, e atuar como plataforma 
única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos no interior da 
União. Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, a utilização de instrumentos 
financeiros inovadores e a utilização de 
parcerias público-privadas e 
aconselhamento, se necessário, sobre 
questões relevantes no domínio da 
legislação da UE.

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 
uma Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento 
(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 
objetivo prestar aconselhamento na 
identificação de projetos de investimento, 
visando as regiões com elevado 
desemprego, e identificar, preparar e 
desenvolver investimentos com um 
elevado potencial de criação de emprego. 
Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, a governação do investimento 
responsável e a utilização de instrumentos 
financeiros inovadores.
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Or. en

Alteração 224
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Acordo FEIE preverá a criação de
uma Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento 
(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 
objetivo basear-se nos atuais serviços de 
aconselhamento do BEI e da Comissão a 
fim de prestar aconselhamento na 
identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento, e atuar como plataforma 
única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos no interior da 
União. Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, a utilização de instrumentos 
financeiros inovadores e a utilização de 
parcerias público-privadas e 
aconselhamento, se necessário, sobre 
questões relevantes no domínio da 
legislação da UE.

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 
uma Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento 
(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 
objetivo basear-se nos atuais serviços de 
aconselhamento do BEI e da Comissão a 
fim de prestar aconselhamento na 
identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento, e atuar como plataforma 
única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos no interior da 
União. Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, a utilização de instrumentos 
financeiros inovadores e a utilização de 
parcerias público-privadas e 
aconselhamento, se necessário, sobre 
questões relevantes no domínio da 
legislação da UE. Em cooperação com a 
Comissão Europeia, a PEAI aplicará uma 
estratégia de comunicação inovadora, a 
fim de divulgar os termos de execução do 
Acordo FEIE ao público em geral.

Or. fr

Alteração 225
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 
uma Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento 
(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 
objetivo basear-se nos atuais serviços de 
aconselhamento do BEI e da Comissão a 
fim de prestar aconselhamento na 
identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento, e atuar como plataforma 
única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos no interior da 
União. Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, a utilização de instrumentos 
financeiros inovadores e a utilização de 
parcerias público-privadas e 
aconselhamento, se necessário, sobre 
questões relevantes no domínio da 
legislação da UE.

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 
uma Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento 
(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 
objetivo basear-se nos atuais serviços de 
aconselhamento do BEI e da Comissão a 
fim de prestar aconselhamento na 
identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento, e atuar como plataforma 
única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos no interior da 
União. Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, o apoio à criação de plataformas 
de investimento, a utilização de 
instrumentos financeiros inovadores, a 
utilização de parcerias público-privadas, a 
maximização do impacto na criação de 
emprego e aconselhamento, se necessário, 
sobre questões relevantes no domínio da 
legislação da UE.

Or. en

Alteração 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 
uma Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento 
(«PEAI») no seio do BEI. A PEAI terá por 
objetivo basear-se nos atuais serviços de 
aconselhamento do BEI e da Comissão a 
fim de prestar aconselhamento na 
identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento, e atuar como plataforma 

2. O Acordo FEIE preverá a criação de 
uma Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento 
(«PEAI») no seio do BEI. Esta Plataforma 
deve cumprir os princípios da 
transparência e da independência. A 
PEAI terá por objetivo basear-se nos atuais 
serviços de aconselhamento do BEI e da 
Comissão a fim de prestar aconselhamento 
na identificação, preparação e 
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única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos no interior da 
União. Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, a utilização de instrumentos 
financeiros inovadores e a utilização de 
parcerias público-privadas e 
aconselhamento, se necessário, sobre 
questões relevantes no domínio da 
legislação da UE.

desenvolvimento de projetos de 
investimento, e atuar como plataforma 
única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos no interior da 
União. Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, a utilização de instrumentos 
financeiros inovadores e a utilização de 
parcerias público-privadas e 
aconselhamento, se necessário, sobre 
questões relevantes no domínio da 
legislação da UE.

Or. it

Alteração 227
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 
os conhecimentos especializados do BEI, 
da Comissão, dos bancos nacionais de 
fomento e das autoridades de gestão dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento.

Para atingir esse objetivo, a PEAI 
consultará regularmente as partes 
interessadas afetadas pelo investimento e, 
sempre que adequado, utilizará os 
conhecimentos especializados do BEI, da 
Comissão, dos bancos nacionais de 
fomento e das autoridades de gestão dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento.

Or. en

Alteração 228
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 
os conhecimentos especializados do BEI, 
da Comissão, dos bancos nacionais de 
fomento e das autoridades de gestão dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento.

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 
os conhecimentos especializados do BEI, 
da Comissão, dos bancos nacionais de 
fomento, das autoridades de gestão dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento e de peritos no domínio da 
política social e de emprego.

Or. fr

Alteração 229
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 
os conhecimentos especializados do BEI, 
da Comissão, dos bancos nacionais de 
fomento e das autoridades de gestão dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento.

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 
os conhecimentos especializados do BEI, 
da Comissão, dos parceiros sociais, dos 
bancos nacionais de fomento e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento.

Or. en

Alteração 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que aderem ao 
Acordo FEIE poderão fornecer o seu 
contributo, nomeadamente, em numerário 
ou sob a forma de uma garantia aceitável 
pelo BEI. As outras partes terceiras 
apenas poderão fornecer a sua 

Suprimido
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contribuição em numerário.

Or. it

Alteração 231
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que aderem ao 
Acordo FEIE poderão fornecer o seu 
contributo, nomeadamente, em numerário 
ou sob a forma de uma garantia aceitável 
pelo BEI. As outras partes terceiras apenas 
poderão fornecer a sua contribuição em 
numerário.

3. Os Estados-Membros que aderem ao 
Acordo FEIE poderão fornecer o seu 
contributo, nomeadamente, em numerário 
ou sob a forma de uma garantia aceitável 
pelo BEI. As outras partes terceiras apenas 
poderão fornecer a sua contribuição em 
numerário. As contribuições financeiras 
dos Estados-Membros, incluindo as suas 
eventuais contribuições para as 
plataformas de investimento, não devem 
ser tomadas em consideração pela 
Comissão quando da definição do 
ajustamento orçamental ao abrigo da 
vertente preventiva ou da vertente 
corretiva do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. 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 quando 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 232
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A

Orientações de investimento

Orientações de investimento

1. O FEIE deve prestar apoio, através da 
execução de operações de elevado valor 
acrescentado europeu, com o intuito de 
contribuir para a concretização dos 
objetivos da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assim como para a realização 
dos objetivos consagrados no Tratado de 
reforço da coesão económica, social e 
territorial e de redução das disparidades 
regionais.

A Comissão e o BEI devem assegurar que 
apoio do FEIE é coerente com as políticas 
relevantes da União, os princípios 
horizontais referidos no presente artigo, 
n.os 2 e 3, e as prioridades da União, e que 
complementa outros instrumentos da 
União.

As operações apoiadas pelo FEIE devem 
ser conformes com as disposições 
aplicáveis da legislação da União e com a 
legislação nacional relativa à sua 
aplicação.

A Comissão e o BEI devem assegurar a 
eficácia do FEIE durante a execução, o 
acompanhamento, a prestação de 
informações e a avaliação. A utilização de 
indicadores adequados deve facilitar a 
identificação dos benefícios económicos, 
sociais e ambientais alcançados através 
do apoio do FEIE.

As operações de financiamento e 
investimento do BEI apoiadas pelo FEIE 
serão geridas em conformidade com as 
regras e os procedimentos do BEI, 
incluindo as relativas às políticas 
horizontais e setoriais. Todos os projetos 
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financiados ao abrigo do FEIE devem ser 
abrangidos pelas políticas e 
procedimentos do mecanismo de gestão de 
queixas do BEI e pelo Memorando de 
Entendimento com o Provedor de Justiça 
Europeu.

2. A Comissão e o BEI devem assegurar 
que a igualdade entre homens e mulheres 
e a integração da perspetiva do género são 
tidas em conta e incentivadas. A Comissão 
e o BEI devem tomar as medidas 
adequadas para impedir qualquer tipo de 
discriminação. Em particular, deve ser 
tida em conta a acessibilidade para as 
pessoas com deficiência.

3. A consecução dos objetivos do FEIE 
deve ser feita em consonância com o 
princípio do desenvolvimento sustentável 
e com o objetivo da União de preservar, 
proteger e melhorar a qualidade do 
ambiente, tal como previsto no artigo 11.o

e no artigo 191.o, n.o 1, do TFUE, tendo 
em conta o princípio do poluidor-pagador.

A Comissão e o BEI devem assegurar a 
prestação de apoio para a concretização 
dos objetivos em matéria de alterações 
climáticas e consagrar 20 % do 
orçamento da União a esses objetivos.

Or. en

Alteração 233
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
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investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 
objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 
Conselho de Direção elegerá, de entre os 
seus membros, um Presidente.

investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 
objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 
Conselho de Direção será nomeado na 
sequência de um processo de seleção 
aberto e transparente. O Conselho de 
Direção elegerá, de entre os seus membros, 
um Presidente. 

Or. en

Alteração 234
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 
objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 
Conselho de Direção elegerá, de entre os 
seus membros, um Presidente.

1. No âmbito das especificações do 
mandato conferido pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho, o Acordo FEIE 
preverá que o FEIE é governado por um 
Conselho de Direção, incumbido de 
definir, em conformidade com o artigo 2.º-
A, a orientação estratégica, os critérios de 
investimento, a orientação, a afetação 
estratégica de ativos e as políticas e 
procedimentos operacionais, incluindo a 
política de investimento dos projetos 
suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE e 
o perfil de risco do FEIE, em conformidade 
com os objetivos enunciados no artigo 5.º, 
n.º 2. O Conselho de Direção elegerá, de 
entre os seus membros, um Presidente.

Or. en

Alteração 235
Maria João Rodrigues
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 
objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 
Conselho de Direção elegerá, de entre os 
seus membros, um Presidente.

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco e o número de postos de trabalho 
que se prevê criar no âmbito do FEIE, em 
conformidade com os objetivos enunciados 
no artigo 5.º, n.º 2. O Conselho de Direção 
elegerá, de entre os seus membros, um 
Presidente.

Or. en

Alteração 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 
objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 
Conselho de Direção elegerá, de entre os 
seus membros, um Presidente.

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 
objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2, 
após aprovação dos critérios pelo 
Parlamento Europeu. O Conselho de 
Direção terá em consideração, ao definir 
a política de investimento do FEIE, os 
indicadores socioeconómicos das zonas 
europeias afetadas por grandes bolsas 
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de desemprego. O Conselho de Direção 
elegerá, de entre os seus membros, um 
Presidente.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão não tem em conta o Parlamento Europeu ao definir a política de 
investimento do FEIE. Afigura-se conveniente que o Parlamento exprima a sua concordância 
em relação aos critérios com base nos quais se selecionam os projetos. Por outro lado, seria 
oportuno ter em conta indicadores socioeconómicos ao definir os critérios de seleção dos 
projetos.

Alteração 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 
objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 
Conselho de Direção elegerá, de entre os 
seus membros, um Presidente.

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 
objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 
Conselho de Direção elegerá, de entre os 
seus membros, um Presidente. O Conselho 
de Direção deve ser, de forma inequívoca,
transparente, independente e democrático.

Or. it

Alteração 238
Anne Sander
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É importante garantir que as 
orientações e os critérios definidos pelo 
Conselho de Direção correspondam às 
necessidades reais dos investidores, 
inclusive dos investidores privados e das 
PME que pretendam ter acesso ao 
financiamento, que requeiram o 
envolvimento e a consulta das partes 
interessadas pelo Conselho.

Or. fr

Alteração 239
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias.

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias. Os 
membros do Conselho de Direção da 
Comissão devem incluir representantes 
com experiência comprovada em matéria 
de emprego e políticas sociais.

Or. en

Alteração 240
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias.

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias. Os 
membros do Conselho de Direção da 
Comissão devem incluir representantes 
com experiência comprovada em matéria 
de emprego e políticas sociais.

Or. en

Alteração 241
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias.

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias. O 
Conselho de Direção deve ser composto 
por 1/2 de representantes da União, 
eleitos por escrutínio secreto pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho, ¼ 
de representantes do BEI e ¼ de 
representantes da sociedade civil, que 
devem incluir, em especial, representantes 
das plataformas europeias que trabalham
no domínio dos assuntos sociais, do 
ambiente e da justiça tributária, bem 
como dos parceiros sociais. Além destas 
quotas, pelo menos um representante da 
plataforma da sociedade civil deve ser 
membro do Conselho de Direção.
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Or. en

Alteração 242
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias.

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias, com a 
adição de, pelo menos, três representantes 
dos parceiros sociais europeus, dos quais 
pelo menos dois de sindicatos europeus, 
membros de pleno direito e com direito de 
voto.

Or. en

Alteração 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias.

2. Enquanto os únicos contribuidores do 
FEIE forem a União e o BEI, o número de 
membros e votos no seio do Conselho de 
Direção será atribuído em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias. Os 
membros do Conselho de Direção da 
Comissão devem incluir representantes 
com experiência comprovada em matéria 
de emprego e políticas sociais.

Or. en
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Alteração 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho de Direção da 
Comissão devem incluir representantes 
com experiência comprovada em matéria 
de emprego e políticas sociais.

Or. en

Alteração 245
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Direção deliberará por 
consenso.

O Conselho de Direção procurará tomar 
decisões por consenso. Se não estiver em 
condições de tomar uma decisão por 
consenso dentro do prazo estabelecido 
pelo Presidente, deliberará por maioria 
simples. Não será tomada nenhuma 
decisão se os parceiros sociais votarem 
contra.

Or. en

Alteração 246
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. Quando outras partes aderirem ao 
Acordo FEIE, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 
votos no seio do Conselho de Direção será 
atribuído aos contribuidores em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias. O 
número de membros e votos da Comissão e 
do BEI, de acordo com o n.º 2, será 
recalculado em conformidade.

3. Quando outras partes aderirem ao 
Acordo FEIE, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 
votos no seio do Conselho de Direção será 
atribuído em consonância com o princípio 
«um membro, um voto». O número de 
membros e votos da Comissão e do BEI, de 
acordo com o n.º 2, será recalculado em 
conformidade.

Or. pl

Alteração 247
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Quando outras partes aderirem ao 
Acordo FEIE, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 
votos no seio do Conselho de Direção será 
atribuído aos contribuidores em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias. O 
número de membros e votos da Comissão 
e do BEI, de acordo com o n.º 2, será 
recalculado em conformidade.

3. Quando outras partes aderirem ao 
Acordo FEIE, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 
votos no seio do Conselho de Direção será 
atribuído aos contribuidores em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias, mas 
nunca excedendo 20 % dos membros do 
Conselho de Direção.

Or. en

Alteração 248
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. Quando outras partes aderirem ao 
Acordo FEIE, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 
votos no seio do Conselho de Direção será 
atribuído aos contribuidores em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias. O 
número de membros e votos da Comissão e 
do BEI, de acordo com o n.º 2, será 
recalculado em conformidade.

3. Quando outras partes aderirem ao 
Acordo FEIE, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2, o número de membros e 
votos no seio do Conselho de Direção será 
atribuído aos contribuidores em função da 
dimensão das respetivas contribuições sob 
a forma de numerário ou garantias. O 
número de membros e votos da Comissão e 
do BEI, de acordo com o n.º 2, será 
recalculado em conformidade. Além disso, 
haverá, pelo menos, três representantes 
dos parceiros sociais europeus, dos quais 
pelo menos dois de sindicatos europeus, 
membros de pleno direito e com direito de 
voto.

Or. en

Alteração 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Direção não tomará 
qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 
votarem contra.

Suprimido

Or. it

Alteração 250
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Direção não tomará O Conselho de Direção não tomará 
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qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 
votarem contra.

qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 
votarem contra. O Parlamento Europeu 
será informado da existência de quaisquer 
litígios no relatório anual.

Or. pl

Alteração 251
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Direção não tomará 
qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 
votarem contra.

O Conselho de Direção não tomará 
qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 
ou os representantes da sociedade civil
votarem contra.

Or. en

Alteração 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Direção não tomará 
qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 
votarem contra.

O Conselho de Direção não tomará 
qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 
votarem contra. Quando tal se verifique, 
esses votos contra deverão ser justificados 
perante os membros do Conselho de 
Direção.

Or. es

Justificação

Não parece adequado permitir o direito de veto sem exigir uma justificação para o seu
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exercício.

Alteração 253
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Direção não tomará 
qualquer decisão se a Comissão ou o BEI 
votarem contra.

O Conselho de Direção não tomará 
qualquer decisão se a Comissão, o BEI ou 
os representantes dos parceiros sociais
votarem contra.

Or. en

Alteração 254
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 
Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 
Direção sob proposta conjunta da 
Comissão e do BEI, por um mandato de 
três anos renovável.

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 
Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 
Direção sob proposta conjunta da 
Comissão e do BEI, por um mandato de 
três anos renovável. Numa perspetiva de 
controlo e transparência, o Diretor 
Executivo e o Diretor Executivo Adjunto 
são ouvidos pela comissão competente do 
Parlamento Europeu no início e a meio 
dos seus mandatos.

Or. fr

Alteração 255
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 
Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 
Direção sob proposta conjunta da 
Comissão e do BEI, por um mandato de 
três anos renovável.

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 
Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 
Direção sob proposta conjunta da 
Comissão e do BEI, após parecer 
vinculativo do Parlamento Europeu e com 
base nos princípios da transparência, da 
independência e da democracia, por um 
mandato de três anos.

Or. it

Alteração 256
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do Conselho de Direção e 
o Diretor Executivo têm de ser aprovados 
pelo Parlamento Europeu e apresentar 
documentos que comprovem a ausência 
de conflitos de interesses.

Or. en

Alteração 257
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 
um Comité de Investimento, que será 

5. O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 
um Comité de Investimento, que será 
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responsável pela análise das potenciais 
operações em sintonia com as políticas de 
investimento do FEIE e pela aprovação do 
apoio da garantia da UE para essas 
operações, em conformidade com o 
artigo 5.º, independentemente da sua 
localização geográfica.

responsável pela análise das potenciais 
operações em sintonia com as políticas de 
investimento do FEIE e pela aprovação do 
apoio da garantia da UE para essas 
operações, em conformidade com o 
artigo 5.º.

Or. en

Alteração 258
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável. 
Pelo menos um dos membros nomeados 
deve ser especialista em políticas sociais e 
do mercado de trabalho e, por 
conseguinte, ser responsável pela 
avaliação do impacto social das decisões 
do referido comité.

Or. en

Alteração 259
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto O Comité de Investimento será composto 
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por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

por 10 peritos e pelo Diretor Executivo. Os 
peritos independentes deverão possuir um 
elevado nível de experiência de mercado 
relevante no domínio do financiamento de 
projetos e estar familiarizados com as 
especificidades dos mercados locais nos 
Estados-Membros e com as questões 
sociais. Serão nomeados pelo Conselho de 
Direção, por um mandato de três anos 
renovável.

Or. pl

Alteração 260
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável. 
Um especialista em políticas sociais deve 
ser nomeado como um dos peritos 
independentes do Comité de Investimento. 
Este especialista será responsável pela 
avaliação do impacto social dos projetos 
apresentados, a fim de garantir que os 
projetos que recebem apoio do fundo 
estão a apoiar os objetivos sociais da UE e 
a beneficiar a sociedade no seu conjunto.

Or. en

Alteração 261
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão comprovar os seus 
conhecimentos especializados no que se 
refere a, pelo menos, um dos cinco 
objetivos da UE para 2020 e possuir um 
elevado nível de experiência relevante no 
domínio do financiamento de projetos. 
Dois peritos serão nomeados pelo 
Conselho de Direção, dois peritos serão 
nomeados pela plataforma da sociedade 
civil para um melhor investimento, um 
perito será nomeado pelo Parlamento 
Europeu e outro pelo Conselho, por um 
mandato de três anos renovável. O Diretor 
Executivo do Comité de Investimento será 
aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho.

Or. en

Alteração 262
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência relevante no domínio 
do financiamento de projetos e serão 
nomeados pelo Conselho de Direção, por 
um mandato de três anos renovável. Pelo 
menos um especialista em políticas sociais 
deve ser nomeado como um dos peritos 



AM\1053204PT.doc 35/84 PE551.867v01-00

PT

independentes do Comité de Investimento. 
Este especialista será responsável pela 
avaliação do impacto social dos projetos 
apresentados, a fim de garantir que os 
projetos que recebem apoio do fundo 
estão a apoiar os objetivos sociais da UE e 
a beneficiar a sociedade no seu conjunto.

Or. en

Alteração 263
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
da macroeconomia e serão nomeados pelo 
Conselho de Direção, por um mandato de 
três anos renovável.

Or. en

Alteração 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
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serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

deverão conseguir identificar os projetos 
com um maior potencial de resolução dos 
grandes problemas socioeconómicos. Os 
peritos serão nomeados pelo Conselho de 
Direção, por um mandato de um ano
renovável.

Or. es

Justificação

Os conhecimentos e a experiência dos peritos devem abranger a capacidade necessária para 
poder identificar quais os projetos que contribuirão, de modo mais eficaz, para combater os 
grandes problemas socioeconómicos que afetam a UE. Por outro lado, o mandato dos peritos 
será de um ano renovável.

Alteração 265
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos, 
do desenvolvimento industrial, da coesão 
e das políticas de emprego e serão 
nomeados pelo Conselho de Direção, por 
um mandato de três anos renovável.

Or. en

Alteração 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável.

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos escolhidos com base nos 
princípios da transparência, da 
independência, da competência e da 
democracia, e pelo Diretor Executivo. Os 
peritos independentes deverão possuir um 
elevado nível de experiência de mercado 
relevante no domínio do financiamento de 
projetos e serão nomeados pelo Conselho 
de Direção, por um mandato de três anos. 
De entre os peritos independentes do 
Comité de Investimento, deve ser 
nomeado um especialista em políticas 
sociais. Este especialista deve ser 
responsável pela avaliação do impacto 
social dos projetos apresentados para 
garantir que os projetos financiados 
apoiam os objetivos da UE.

Or. it

Alteração 267
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os peritos devem provar que não 
têm nenhum conflito de interesses em 
relação às operações de investimento.

Or. en

Alteração 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um especialista no domínio do emprego e 
das políticas sociais deve ser nomeado 
como um dos peritos independentes do 
Comité de Investimento. Este especialista 
será responsável pela avaliação do 
impacto social e no emprego dos projetos 
apresentados, a fim de garantir que os 
projetos que recebem apoio do fundo 
estão a apoiar os objetivos sociais da UE e 
a beneficiar a sociedade no seu conjunto.

Or. en

Alteração 269
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento deliberará por 
maioria simples.

O Comité de Investimento deliberará por 
consenso.

Or. en

Alteração 270
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento deve 
estabelecer uma parceria com as 
autoridades nacionais, regionais e locais 
competentes, os parceiros económicos e 
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sociais e os organismos pertinentes que 
representam a sociedade civil. Estes 
parceiros devem participar na análise e 
aprovação das operações de apoio da 
garantia da UE.

Or. en

Alteração 271
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Plataforma da sociedade civil para 
melhores investimentos

O Acordo FEIE disporá que o FEIE 
tenha uma plataforma da sociedade civil 
para um melhor investimento, incumbida 
de acompanhar as operações de 
financiamento ou de investimento do 
FEIE. A plataforma da sociedade civil 
deve refletir a estrutura do Comité de 
Investimento. Os membros da referida 
plataforma são sugeridos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e aprovados por 
votação. A plataforma da sociedade civil 
pode vetar qualquer operação, desde que 
tenha dúvidas razoáveis a respeito do 
cumprimento dos requisitos e das 
restrições constantes do artigo 5.º, e 
qualquer operação relativamente à qual 
suspeite haver um conflito de interesses 
por parte de qualquer membro do 
Conselho de Direção ou do Comité de 
Investimento.

Or. en

Justificação

Os membros dos Conselhos de Direção têm interesses diretos na execução de determinados 
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tipos de operações, por motivos de ordem regional, setorial ou outra. Por conseguinte, é 
indispensável a criação de um organismo de controlo.

Alteração 272
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Cláusula relativa à transparência

Quaisquer remunerações e benefícios 
concedidos aos membros do Conselho de 
Direção, do Comité de Investimento ou da 
plataforma da sociedade civil, bem como 
quaisquer remunerações e benefícios ao 
nível executivo do FEIE, devem ser 
divulgados na íntegra nos relatórios 
trimestrais. O equilíbrio entre homens e 
mulheres deve ser incluído nos relatórios 
trimestrais.

Or. en

Alteração 273
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Cláusula relativa ao género

A Diretiva (XXXX) do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
melhoria do equilíbrio entre homens e
mulheres no cargo de administrador 
não-executivo das empresas cotadas em 
bolsa e a outras medidas conexas 
(2012/0299/COD) aplicar-se-á a qualquer 
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processo de nomeação, seleção ou 
recrutamento que envolva os organismos 
do FEIE.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres é também extremamente 
relevante para o Conselho do FEIE, uma vez que uma distribuição equilibrada de géneros 
terá um impacto positivo na estrutura de investimento.

Alteração 274
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União, inscrever-se 
numa perspetiva de sustentabilidade e 
apoiar um dos seguintes objetivos gerais:

Or. fr

Alteração 275
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. 
Qualquer operação em causa deve ser 
coerente com as políticas da União e 
apoiar, pelo menos, um dos seguintes 
objetivos gerais e um dos objetivos da 
Estratégia UE 2020:

Or. en

Alteração 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União, contribuir para 
a concretização dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

Or. en
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Alteração 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União, especialmente 
com os objetivos das prioridades em 
matéria de política social da UE, e com a 
inclusão das condições prévias em 
matéria social e de igualdade, e apoiar um 
dos seguintes objetivos gerais:

Or. en

Alteração 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União, contribuir para 
a concretização dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e apoiar um dos 
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seguintes objetivos gerais:

Or. en

Alteração 279
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União, contribuir para 
a concretização dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

Or. en

Alteração 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
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operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União – a redução da 
taxa de desemprego deverá ser um critério 
essencial no momento de selecionar os 
projetos – e apoiar um dos seguintes 
objetivos gerais:

Or. es

Alteração 281
Siôn Simon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

2. A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União, contribuir para 
a concretização dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

Or. en

Alteração 282
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais e 
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energia, em especial as interconexões 
energéticas; e infraestruturas digitais; 

turísticos; energia, em especial as 
interconexões energéticas; e infraestruturas 
digitais; 

Or. hr

Alteração 283
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 
energia, em especial as interconexões 
energéticas; e infraestruturas digitais;

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes; 
energia, em especial as interconexões 
energéticas; e infraestruturas digitais;

Or. en

Alteração 284
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 
energia, em especial as interconexões 
energéticas; e infraestruturas digitais;

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 
energia, em especial as interconexões 
energéticas; e infraestruturas digitais; será 
prestada especial atenção aos projetos 
transfronteiriços.

Or. fr

Alteração 285
Monika Vana, Terry Reintke
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) investimento em educação e formação, 
saúde, investigação e desenvolvimento, 
tecnologia da informação e comunicação e 
inovação;

(b) investimento em políticas sociais, 
incluindo a proteção social, os serviços 
sociais, a educação no domínio da 
economia social e solidária desde tenra 
idade e formação, saúde, investigação e 
desenvolvimento, tecnologia da 
informação e comunicação e inovação;

Or. en

Alteração 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) investimento em educação e formação, 
saúde, investigação e desenvolvimento, 
tecnologia da informação e comunicação e 
inovação;

(b) investimento em educação e formação, 
saúde, investigação e desenvolvimento, 
tecnologia da informação e comunicação, 
inovação, serviços sociais, empresas de 
economia social e solidária;

Or. en

Alteração 287
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) investimento em educação e formação, 
saúde, investigação e desenvolvimento, 

(b) investimento no domínio social, 
incluindo a proteção social, os serviços 
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tecnologia da informação e comunicação e 
inovação;

sociais e de cuidados e a economia social,
em educação e formação, saúde, 
investigação e desenvolvimento, tecnologia 
da informação e comunicação e inovação;

Or. en

Alteração 288
Siôn Simon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) investimento em educação e formação, 
saúde, investigação e desenvolvimento, 
tecnologia da informação e comunicação e 
inovação;

(b) investimento em educação e formação, 
saúde, serviços sociais e de cuidados 
continuados, investigação e 
desenvolvimento, tecnologia da 
informação e comunicação e inovação;

Or. en

Alteração 289
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) projetos de infraestruturas no domínio 
do ambiente, dos recursos naturais, do 
desenvolvimento urbano e no domínio 
social;

(d) projetos de infraestruturas no domínio 
do ambiente, dos recursos naturais, do 
desenvolvimento urbano e social, e nos 
serviços públicos;

Or. en

Alteração 290
Siôn Simon
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) projetos de infraestruturas no domínio 
do ambiente, dos recursos naturais, do 
desenvolvimento urbano e no domínio 
social;

(d) projetos de infraestruturas no domínio 
do ambiente, dos recursos naturais, do 
desenvolvimento urbano e no domínio da 
economia social;

Or. en

Alteração 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

(e) prestação de apoio financeiro às 
empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 
incluindo o financiamento de risco para 
fundo de maneio.

(e) prestação de apoio financeiro às 
pequenas, médias e microempresas, bem 
como às empresas com menos de 3000 
trabalhadores, às empresas emergentes 
inovadoras e aos projetos de alto risco, a 
que se refere o artigo 1.º, n.º 1, incluindo o 
financiamento de risco para fundo de 
maneio.

Or. it

Alteração 292
Siôn Simon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) prestação de apoio financeiro às 
empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 
incluindo o financiamento de risco para 
fundo de maneio.

(e) prestação de apoio financeiro às 
empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 
incluindo o financiamento de risco para 
fundo de maneio. No que se refere às 
empresas previstas no artigo 1.º, 20 %, 
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devem ser reservados para as empresas 
sociais, com incidência em projetos e 
atividades de inclusão social.

Or. en

Alteração 293
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) investimentos em setores com um 
elevado potencial de criação de emprego, 
com incidência no longo prazo e nos 
efeitos sustentáveis, incluindo os setores 
da assistência social, da saúde e dos 
cuidados, bem como a economia social e 
solidária.

Or. en

Alteração 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) investimentos em setores com um 
elevado potencial de criação de emprego, 
com incidência no longo prazo e nos 
efeitos sustentáveis, incluindo os setores 
da assistência social, da saúde e dos 
cuidados, bem como a economia social.

Or. en
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Alteração 295
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) investimentos em setores com um 
elevado potencial de criação de emprego, 
com incidência no longo prazo e nos 
efeitos sustentáveis, incluindo os setores 
da assistência social, da saúde e dos
cuidados, bem como a economia social

Or. en

Alteração 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) investimentos com retornos 
socioeconómicos elevados, que apoiem o 
crescimento a longo prazo e a criação de 
emprego;

Or. en

Alteração 297
Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-a) fomento de uma recuperação 
geradora de emprego, através de 
investimentos em projetos que tenham o 
maior impacto possível na criação de 
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empregos dignos

Or. fr

Alteração 298
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) garantir o maior impacto positivo 
possível na criação de empregos de 
qualidade e na coesão económica, social e 
territorial.

Or. en

Alteração 299
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer operação deve apoiar, pelo 
menos, um dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020:

1. Aumentar para 75 % a taxa de emprego 
na faixa etária dos 20-64 anos

2. Aumentar para 3 % do PIB da UE o 
investimento (público e privado) em I&D 
e inovação

3. Reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa em 20 % (ou em 30 %, se forem 
reunidas as condições necessárias) 
relativamente aos níveis registados em 
1990, obter 20 % da energia a partir de 
fontes renováveis, aumentar em 20 % a 
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eficiência energética

4. Reduzir as taxas de abandono escolar 
para níveis abaixo dos 10%, aumentar 
para, pelo menos, 40 % a percentagem da 
população na faixa etária dos 30-34 anos 
que possui um diploma do ensino superior

5. Reduzir, pelo menos, em 20 milhões o 
número de pessoas em risco ou em 
situação de pobreza ou de exclusão social

Or. en

Alteração 300
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A garantia da UE será igualmente 
concedida para apoiar, através do BEI, 
plataformas específicas de investimento e 
bancos nacionais de fomento que investem 
em operações que satisfazem os requisitos 
do presente regulamento. Nesse caso, o 
Conselho de Direção deverá definir 
políticas relativamente às plataformas de 
investimento elegíveis.

A garantia da UE será igualmente 
concedida para apoiar, através do BEI, 
plataformas específicas de investimento e 
bancos nacionais de fomento que investem 
em operações que satisfazem os requisitos 
do presente regulamento. Nesse caso, o 
Conselho de Direção deverá definir 
políticas relativamente às plataformas de 
investimento elegíveis. O Comité de 
Investimento é responsável por garantir 
que, em geral, os projetos no âmbito da 
garantia da UE promovam a coesão social 
e regional europeia.

Or. en

Alteração 301
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FEIE deve solicitar, para 
cada operação, uma previsão do seu 
potencial de criação de emprego. As 
operações que não possuam potencial de 
criação de emprego terão de apresentar 
documentos que comprovem a realização 
de, pelo menos, dois dos cinco objetivos da 
Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 302
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para orientar a seleção dos projetos
suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE, 
o Conselho de Direção deve incluir 
condições prévias sociais e de igualdade 
na orientação estratégica, nas orientações 
sobre a afetação estratégica de ativos e 
nas políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo as políticas de 
investimento.

Or. en

Alteração 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para orientar a seleção dos projetos 
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suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE, 
o Conselho de Direção deve incluir as 
suas preocupações relativamente ao 
impacto social e ao emprego na 
orientação estratégica, nas orientações 
sobre a afetação estratégica de ativos e 
nas políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo as políticas de 
investimento.

Or. en

Alteração 304
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A garantia da UE não deve ser concedida 
para apoiar:

a) a desativação ou a construção de 
centrais nucleares;

b) a exploração e o processamento de 
combustíveis fósseis;

c) infraestruturas aeroportuárias.

d) qualquer projeto que conduza à 
deslocalização ou à perda de postos de 
trabalho;

O apoio da garantia da UE não deve 
substituir o financiamento privado do 
mercado e a despesa pública de um 
Estado-Membro para os objetivos 
referidos no primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 305
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

O ónus da prova relativamente ao 
cumprimento dos critérios de investimento 
acima mencionados recai sobre o Comité 
de Investimento, que será obrigado a 
responder publicamente aos pedidos 
relacionados com os requisitos para a 
utilização da garantia da UE.

Or. en

Alteração 306
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para orientar a seleção dos projetos 
suscetíveis de serem apoiados pelo FEIE, 
o Conselho de Direção deve incluir 
condições prévias sociais e de igualdade 
na orientação estratégica, nas orientações 
sobre a afetação estratégica de ativos e 
nas políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo as políticas de 
investimento.

Or. en

Alteração 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 17.º dos 
Estatutos do Banco Europeu de 
Investimento, o BEI cobrará aos 
beneficiários das operações de 
financiamento comissões destinadas a 
cobrir as suas despesas relacionadas com
o FEIE. Sem prejuízo do disposto nos 
n.os 2 e 3, nenhuma despesa administrativa, 
nem nenhuns outros custos suportados pelo 
BEI em virtude da realização de atividades 
de financiamento e investimento ao abrigo 
do presente regulamento, serão cobertos 
pelo orçamento da União.

Nenhuma despesa administrativa, nem 
nenhuns outros custos suportados pelo BEI 
em virtude da realização de atividades de 
financiamento e investimento ao abrigo do 
presente regulamento, serão cobertos pelo 
orçamento da União.

Or. it

Alteração 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros poderão utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis nos 
quais o BEI investe com o apoio da 
garantia da UE, desde que se encontrem 
preenchidos todos critérios de
elegibilidade aplicáveis.

Suprimido

Or. it

Alteração 309
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis nos 
quais o BEI investe com o apoio da 
garantia da UE, desde que se encontrem 
preenchidos todos critérios de elegibilidade 
aplicáveis.

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis nos 
quais o BEI investe com o apoio da 
garantia da UE, desde que se encontrem 
preenchidos todos critérios de elegibilidade 
aplicáveis, incluindo as regras relativas 
aos auxílios estatais e os limites máximos 
de financiamento.

Or. en

Alteração 310
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis nos 
quais o BEI investe com o apoio da 
garantia da UE, desde que se encontrem 
preenchidos todos critérios de elegibilidade 
aplicáveis.

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis nos 
quais o BEI investe com o apoio da 
garantia da UE, desde que se encontrem 
preenchidos todos critérios de elegibilidade 
aplicáveis. Uma operação pode ser 
apoiada pela garantia da UE e por outros 
instrumentos da União, desde que uma 
rubrica de despesa não receba apoios 
provenientes de mais de uma fonte.

Or. en

Alteração 311
Ulrike Trebesius
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis nos 
quais o BEI investe com o apoio da 
garantia da UE, desde que se encontrem 
preenchidos todos critérios de elegibilidade 
aplicáveis.

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis nos 
quais o BEI investe com o apoio da 
garantia da UE, desde que se encontrem 
preenchidos todos critérios de elegibilidade 
aplicáveis. O FEIE não pode ser utilizado 
para o cofinanciamento de projetos 
elegíveis para os Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento.

Or. en

Alteração 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os recursos do fundo de garantia que lhe 
são facultados ao abrigo do n.º 2 serão 
geridos diretamente pela Comissão e 
investidos de acordo com o princípio de 
uma boa gestão financeira, respeitando 
normas prudenciais adequadas.

4. Os recursos do fundo de garantia que lhe 
são facultados ao abrigo do n.º 2 serão 
geridos diretamente pela Comissão, após 
parecer vinculativo do Parlamento 
Europeu, e investidos de acordo com o 
princípio de uma boa gestão financeira, 
respeitando normas prudenciais adequadas.

Or. it

Alteração 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2



PE551.867v01-00 60/84 AM\1053204PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ficará habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 17.º, com vista a ajustar o 
montante-objetivo previsto no n.º 5, com 
uma variação máxima de 10 %, para 
melhor ter em conta o risco potencial de 
acionamento da garantia da UE.

Suprimido

Or. it

Alteração 314
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros, promoverão a criação 
de uma reserva transparente de projetos de 
investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não 
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5.

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros e das autoridades
regionais e locais, promoverão a criação 
de uma reserva transparente de projetos de 
investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não 
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5.

Or. hr

Alteração 315
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros, promoverão a criação 
de uma reserva transparente de projetos de 

1. A Comissão e o BEI, com base em 
propostas dos Estados-Membros, 
promoverão a criação de uma reserva 
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investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não 
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5.

transparente de projetos de investimento, 
atuais e potenciais para o futuro, na União. 
Essa reserva não prejudica a seleção final
de projetos para apoio em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 316
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros, promoverão a criação 
de uma reserva transparente de projetos de
investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não 
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5.

1. Com base no mandato conferido pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho, o 
Conselho de Direção promoverá a criação 
de uma reserva totalmente transparente de 
projetos de investimento, atuais e 
potenciais para o futuro, na União. Os 
projetos e as operações para criação da 
reserva podem ser sugeridos por qualquer 
membro do Conselho de Direção, bem 
como pela plataforma da sociedade civil 
para melhores investimentos. Essa reserva 
não prejudica a seleção final de projetos 
para apoio em conformidade com o artigo 
3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros, promoverão a criação 

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros e do Parlamento 
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de uma reserva transparente de projetos de 
investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não 
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5.

Europeu, promoverão a criação de uma 
reserva transparente de projetos de 
investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não 
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5.

Or. it

Alteração 318
Paloma López Bermejo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros, promoverão a criação 
de uma reserva transparente de projetos de 
investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não 
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5.

1. A Comissão, o Parlamento Europeu e o 
BEI, com o apoio dos Estados-Membros, 
promoverão a criação de uma reserva 
transparente de projetos de investimento, 
atuais e potenciais para o futuro, na União. 
Essa reserva não prejudica a seleção final 
de projetos para apoio em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 319
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, informações sobre os 
investimentos atuais e futuros que 
contribuem de modo significativo para a 
consecução dos objetivos políticos da UE.

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, todas as informações 
disponíveis sobre os investimentos atuais e 
futuros que contribuem de modo 
significativo para a consecução dos 
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objetivos políticos da UE.

Or. en

Alteração 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, informações sobre os 
investimentos atuais e futuros que 
contribuem de modo significativo para a 
consecução dos objetivos políticos da UE.

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular, 
estruturada e transparente, informações 
sobre os investimentos atuais e futuros que 
contribuem de modo significativo para a 
consecução dos objetivos políticos da UE.

Or. it

Alteração 321
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, informações sobre os projetos 
de investimento atuais e futuros no 
respetivo território.

3. Os Estados-Membros, assim como as 
autoridades locais e regionais, elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, informações sobre os projetos 
de investimento atuais e futuros no 
respetivo território.

Or. hr

Alteração 322
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, informações sobre os projetos 
de investimento atuais e futuros no 
respetivo território.

3. Os Estados-Membros elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, informações sobre os projetos 
de investimento atuais e futuros no 
respetivo território, incluindo sobre o seu 
potencial para a criação de empregos de 
qualidade.

Or. en

Alteração 323
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, informações sobre os projetos 
de investimento atuais e futuros no 
respetivo território.

3. Os Estados-Membros e as autoridades 
locais e regionais elaborarão, atualizarão e 
divulgarão, de forma regular e estruturada, 
informações sobre os projetos de 
investimento atuais e futuros no respetivo 
território, especialmente às partes 
interessadas

Or. en

Alteração 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e
estruturada, informações sobre os projetos 
de investimento atuais e futuros no 

3. Os Estados-Membros elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular,
estruturada e transparente, informações 
sobre os projetos de investimento atuais e 
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respetivo território. futuros no respetivo território.

Or. it

Alteração 325
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Numa perspetiva de controlo e 
transparência, a Comissão, o BEI e os 
Estados-Membros solicitarão anualmente 
ao Parlamento Europeu um parecer sobre 
o conteúdo da reserva europeia de 
projetos de investimento.

Or. fr

Alteração 326
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, apresentará
semestralmente à Comissão um relatório 
sobre as suas operações de financiamento e 
investimento ao abrigo do presente 
regulamento. Esse relatório incluirá uma 
avaliação da conformidade com os 
requisitos em matéria de utilização da 
garantia da UE, bem como os indicadores 
essenciais de desempenho estabelecidos 
nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 
Incluirá igualmente dados estatísticos, 
financeiros e contabilísticos sobre cada 
operação de financiamento e investimento 
do BEI e em base agregada.

1. O BEI e o Comité de Investimento do 
FEIE, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, apresentarão
semestralmente à Comissão, ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu um relatório 
sobre as suas operações de financiamento e 
investimento ao abrigo do presente 
regulamento. Esse relatório incluirá uma 
avaliação da conformidade com os 
requisitos em matéria de utilização da 
garantia da UE, bem como os indicadores 
essenciais de desempenho estabelecidos 
nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 
Incluirá igualmente dados estatísticos, 
financeiros e contabilísticos sobre cada 
operação de financiamento e investimento 
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do BEI e em base agregada. O relatório 
deve incluir igualmente uma avaliação 
qualitativa pormenorizada das operações 
em causa, conforme definido no artigo 
5.º.

Or. en

Alteração 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, apresentará 
semestralmente à Comissão um relatório 
sobre as suas operações de financiamento e 
investimento ao abrigo do presente 
regulamento. Esse relatório incluirá uma 
avaliação da conformidade com os 
requisitos em matéria de utilização da 
garantia da UE, bem como os indicadores 
essenciais de desempenho estabelecidos 
nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 
Incluirá igualmente dados estatísticos, 
financeiros e contabilísticos sobre cada 
operação de financiamento e investimento 
do BEI e em base agregada.

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, apresentará 
semestralmente à Comissão um relatório 
sobre as suas operações de financiamento e 
investimento ao abrigo do presente 
regulamento. Esse relatório incluirá uma 
avaliação da conformidade com os 
requisitos em matéria de utilização da 
garantia da UE, bem como os indicadores 
essenciais de desempenho estabelecidos 
nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea g). 
Incluirá igualmente dados estatísticos, 
financeiros e contabilísticos sobre cada 
operação de financiamento e investimento 
do BEI e em base agregada. Este relatório 
deve ser redigido de acordo com os 
princípios da transparência, da 
independência e da partilha.

Or. it

Alteração 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, apresentará 
anualmente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as suas 
operações de financiamento e 
investimento. O referido relatório será 
divulgado ao público e conterá:

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, apresentará 
semestralmente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho um relatório sobre as suas 
operações de financiamento e 
investimento. O referido relatório será 
divulgado ao público e conterá:

Or. it

Alteração 329
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) uma avaliação do número, da 
qualidade e da sustentabilidade dos postos 
de trabalho criados;

Or. en

Alteração 330
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) uma avaliação sobre o valor 
acrescentado europeu e a contribuição 
para a concretização dos objetivos 
políticos da UE, em particular para a 
Estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;
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Or. en

Alteração 331
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada;

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto 
económico e social das operações de 
financiamento e investimento do BEI, 
incluindo o número de postos de trabalho 
criados recentemente, de forma agregada;

Or. en

Alteração 332
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada;

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada, incluindo em 
termos de criação de emprego;

Or. en

Alteração 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada;

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada, incluindo a 
criação de emprego e a redução das 
desigualdades sociais;

Or. es

Alteração 334
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) uma avaliação da qualidade das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI;

(d) uma avaliação da qualidade das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI e dos resultados alcançados;

Or. en

Alteração 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) uma avaliação do impacto das 
operações de financiamento e 
investimento do BEI na criação de 
emprego.
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Or. es

Justificação

Uma vez que a criação de emprego é um objetivo prioritário do FEIE, é imprescindível que 
se efetue uma avaliação precisa do impacto dos investimentos nesse âmbito.

Alteração 336
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) as demonstrações financeiras do FEIE; (f) as demonstrações financeiras do FEIE, 
incluindo um capítulo sobre quaisquer 
remunerações e benefícios concedidos aos 
membros do Conselho de Direção, do 
Comité de Investimento ou da plataforma 
da sociedade civil, bem como quaisquer 
remunerações e benefícios ao nível 
executivo do FEIE;

Or. en

Alteração 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) uma avaliação da contribuição para 
os objetivos da União e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 no domínio do 
emprego, da educação e da redução da 
pobreza.

Or. en
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Alteração 338
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) o equilíbrio entre homens e 
mulheres no Conselho de Direção, no 
Comité de Investimento, na plataforma da 
sociedade civil e no nível executivo do 
FEIE;

Or. en

Alteração 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) uma avaliação da contribuição para 
os objetivos sociais da União, em 
particular no que se refere à criação de 
empregos de qualidade e aos objetivos da 
Estratégia Europa 2020 no domínio do 
emprego, da educação e da redução da 
pobreza.

Or. en

Alteração 340
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(f-B) uma avaliação da contribuição para 
os objetivos sociais e de igualdade da 
União, em particular no que se refere à 
criação de emprego de qualidade e aos
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio do emprego, da educação e da 
redução da pobreza.

Or. en

Alteração 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos de contabilização e de 
prestação de informações, por parte da 
Comissão, relativamente aos riscos 
cobertos pela garantia da UE, bem como da 
gestão do fundo de garantia, o BEI, em 
cooperação com o FEI, conforme 
adequado, facultará anualmente à 
Comissão:

3. Para efeitos de contabilização e de 
prestação de informações, por parte da 
Comissão, relativamente aos riscos 
cobertos pela garantia da UE, bem como da 
gestão do fundo de garantia, o BEI, em 
cooperação com o FEI, facultará 
anualmente à Comissão:

Or. it

Alteração 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O BEI facultará à Comissão, a seu 
pedido, todas as informações adicionais de 
que a Comissão necessite para cumprir as 
suas obrigações no âmbito do presente 

4. O BEI facultará à Comissão e ao 
Parlamento Europeu todas as informações 
adicionais de que a Comissão necessite 
para cumprir as suas obrigações no âmbito 
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regulamento. do presente regulamento.

Or. it

Alteração 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Incumbirão ao BEI, e ao FEI quando 
adequado, as despesas incorridas com vista 
à prestação das informações referidas nos 
n.os 1 a 4.

5. Incumbirão ao BEI e ao FEI as despesas 
incorridas com vista à prestação das 
informações referidas nos n.os 1 a 4.

Or. it

Alteração 344
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve 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, bem como 
uma análise dos efeitos colaterais de tais 
investimentos no emprego na Europa.

Or. en

Alteração 345
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do Parlamento Europeu, o 
Diretor Executivo participará numa 
audição do Parlamento Europeu sobre o 
desempenho do FEIE.

1. O Parlamento Europeu solicitará ao
Diretor Executivo que participe numa 
audição sobre o desempenho do FEIE.

Or. it

Alteração 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Diretor Executivo responderá, 
oralmente ou por escrito, às perguntas que 
o Parlamento Europeu dirigir ao FEIE, no 
prazo de cinco semanas a contar da receção 
das mesmas.

2. O Diretor Executivo responderá, por 
escrito, às perguntas que o Parlamento 
Europeu dirigir ao FEIE, no prazo de cinco 
semanas a contar da receção das mesmas.

Or. it

Alteração 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pedido do Parlamento Europeu, a 
Comissão apresentar-lhe-á um relatório
sobre a aplicação do presente regulamento.

3. A Comissão apresentará um relatório
ao Parlamento Europeu sobre a aplicação 
do presente regulamento.

Or. it
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Alteração 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar [SP: inserir a data 18
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento], o BEI procederá a uma 
avaliação do funcionamento do FEIE. O 
BEI apresentará a sua avaliação ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão;

1. O mais tardar [SP: inserir a data 12
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento], o BEI procederá a uma 
avaliação do funcionamento do FEIE. O 
BEI apresentará a sua avaliação ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão, devendo ser revista de dois em 
dois anos.

Or. it

Alteração 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses
após a entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão procederá a uma 
avaliação da utilização da garantia da UE e 
do funcionamento do fundo de garantia, 
incluindo a utilização das dotações 
previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 
transmitirá a sua avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

O mais tardar [SP: inserir a data 12 meses
após a entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão procederá a uma 
avaliação da utilização da garantia da UE e 
do funcionamento do fundo de garantia, 
incluindo a utilização das dotações 
previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 
apresentará a sua avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, devendo ser 
revista de dois em dois anos.

Or. it

Alteração 350
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de junho de 2018 e, 
subsequentemente, de três em três anos:

2. Até 30 de dezembro de 2017 e, 
subsequentemente, de dois em dois anos:

Or. it

Alteração 351
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o BEI publicará um relatório global 
sobre o funcionamento do FEIE;

(a) o BEI publicará um relatório global 
sobre o funcionamento do FEIE e os seus 
resultados em termos de crescimento e 
emprego;

Or. en

Alteração 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O BEI, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, dará o seu contributo 
e facultará a informação necessária com 
vista à avaliação e ao relatório da 
Comissão nos termos dos n.os 1 e 2, 
respetivamente.

3. O BEI, em cooperação com o FEI, dará 
o seu contributo e facultará a informação 
necessária com vista à avaliação e ao 
relatório da Comissão nos termos dos 
n.os 1 e 2, respetivamente.

Or. it
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Alteração 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O BEI e o FEI apresentarão 
regularmente ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão todos os seus 
relatórios independentes de avaliação sobre 
os resultados práticos alcançados com as 
atividades específicas do BEI e do FEI ao 
abrigo do presente regulamento.

4. O BEI e o FEI apresentarão, de acordo 
com o calendário definido no presente 
regulamento, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão todos os seus 
relatórios independentes de avaliação sobre 
os resultados práticos alcançados com as 
atividades específicas do BEI e do FEI ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. it

Alteração 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento, acompanhado, se for caso 
disso, das propostas pertinentes.

5. O mais tardar [SP inserir a data três anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma
avaliação global de qualidade, com vista a 
avaliar o efeito socioeconómico real deste 
plano estratégico único sobre a aplicação 
do presente regulamento, acompanhado, se 
for caso disso, das propostas pertinentes.

Or. es

Justificação

O FEIE deverá ser avaliado no seu conjunto após três anos, a fim de ajuizar do cumprimento 
dos seus objetivos como instrumento de emergência a curto prazo.
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Alteração 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O mais tardar [SP inserir a data três
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento, acompanhado, se for caso 
disso, das propostas pertinentes.

5. O mais tardar [SP inserir a data dois
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento, acompanhado, se for caso 
disso, das propostas pertinentes.

Or. it

Alteração 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com as suas próprias 
políticas de transparência em matéria de 
acesso aos documentos e à informação, o 
BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 
Web, informações sobre todas as suas
operações de financiamento e investimento 
e sobre o respetivo contributo para os 
objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 
n.º 2.

Em conformidade com as suas próprias 
políticas de transparência em matéria de 
acesso aos documentos e à informação, o 
BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 
Web, informações atualizadas sobre todas 
as operações individuais de financiamento 
e investimento e sobre o respetivo 
contributo para os objetivos gerais 
enunciados no artigo 5.º, n.º 2.

Or. it

Alteração 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O BEI deve fornecer informações 
atualizadas no seu sítio web sobre o custo 
total previsto para cada projeto e o custo 
do mesmo até ao momento em questão, os 
nomes dos operadores económicos 
envolvidos em cada projeto e dos fundos 
que lhes foram afetados, bem como 
informações sobre o retorno esperado de 
cada projeto, contribuindo para os 
objetivos gerais referidos no artigo 5.º, 
n.º 2, e uma avaliação deste retorno em 
comparação com os dados mais recentes.

Or. en

Alteração 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI informará imediatamente o 
OLAF, prestando-lhe as informações 
necessárias, sempre que, em qualquer fase 
da preparação, execução ou conclusão de 
operações que sejam objeto da garantia da 
UE, tiver motivos para suspeitar de um 
potencial caso de fraude, corrupção, 
branqueamento de capitais ou outras 
atividades ilegais suscetíveis de lesar os 
interesses financeiros da União.

1. O BEI informará imediatamente o 
OLAF, prestando-lhe as informações 
necessárias, sempre que, em qualquer fase 
da preparação, execução ou conclusão de 
operações que sejam objeto da garantia da 
UE, tiver motivos para suspeitar de um 
potencial caso de fraude, corrupção, 
branqueamento de capitais ou quaisquer
outras atividades ilegais suscetíveis de 
lesar os interesses financeiros da União.

Or. it

Alteração 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. O OLAF poderá efetuar investigações, 
incluindo verificações e inspeções no local, 
em conformidade com as disposições e os 
procedimentos previstos no 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho5, no 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho6 e no Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2988/95 do Conselho7, para 
preservar os interesses financeiros da 
União, a fim de apurar a existência de 
fraude, corrupção, branqueamento de 
capitais ou outras atividades ilegais lesivas 
dos interesses financeiros da União em 
ligação com operações apoiadas pela 
garantia da UE. O OLAF poderá
comunicar às autoridades competentes dos 
Estados-Membros interessados as 
informações que obtiver durante as 
investigações.

2. O OLAF deverá efetuar investigações, 
incluindo verificações e inspeções no local, 
em conformidade com as disposições e os 
procedimentos previstos no 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho5, no 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho6 e no Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2988/95 do Conselho7, para 
preservar os interesses financeiros da 
União, a fim de apurar a existência de 
fraude, corrupção, branqueamento de 
capitais ou outras atividades ilegais lesivas 
dos interesses financeiros da União em 
ligação com operações apoiadas pela 
garantia da UE. O OLAF deverá
comunicar às autoridades competentes dos 
Estados-Membros interessados as 
informações que obtiver durante as 
investigações.

__________________ __________________
5 Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de setembro de 2013, relativo aos 
inquéritos efetuados pelo Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 
do Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do 
Conselho (JO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

5 Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de setembro de 2013, relativo aos 
inquéritos efetuados pelo Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 
do Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do 
Conselho (JO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

6 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

6 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

7 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

7 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
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Or. it

Alteração 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso se comprove a existência de tais 
atividades ilegais, o BEI deverá 
empreender esforços de recuperação no 
que diz respeito às suas operações apoiadas 
pela garantia da UE.

Caso se comprove a existência de tais 
atividades ilegais, o BEI deverá 
empreender todos os esforços de 
recuperação no que diz respeito às suas 
operações apoiadas pela garantia da UE.

Or. it

Alteração 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os acordos de financiamento assinados 
relativamente a operações apoiadas ao 
abrigo do presente regulamento incluirão 
cláusulas que permitam a exclusão das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI e, se necessário, medidas de 
recuperação adequadas em caso de fraude, 
corrupção ou outra atividade ilegal, em 
conformidade com o Acordo FEIE, as 
políticas do BEI e os requisitos 
regulamentares aplicáveis. A decisão de 
aplicar uma exclusão da operação de 
financiamento ou investimento do BEI será 
tomada em conformidade com o acordo de 
financiamento ou investimento relevante.

3. Os acordos de financiamento assinados 
relativamente a operações apoiadas ao 
abrigo do presente regulamento incluirão 
cláusulas que permitam a exclusão das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI e medidas de recuperação 
adequadas em caso de fraude, corrupção ou 
qualquer outra atividade ilegal, em 
conformidade com o Acordo FEIE, as 
políticas do BEI e os requisitos 
regulamentares aplicáveis. A decisão de 
aplicar uma exclusão da operação de 
financiamento ou investimento do BEI será 
tomada em conformidade com o acordo de 
financiamento ou investimento relevante.

Or. it
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Alteração 362
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nas suas operações de 
financiamento e investimento, o BEI não 
pode apoiar quaisquer atividades que 
tenham um impacto negativo nos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 ou 
que sejam prejudiciais para os mesmos. 
Em particular, o BEI não pode participar 
em qualquer operação de financiamento 
ou investimento que conduza a uma 
deslocalização ou perda de postos de 
trabalho.

Or. en

Alteração 363
Monika Vana, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um impacto social é uma condição 
prévia para quaisquer operações de 
financiamento e investimento do FEIE; 
qualquer processo no âmbito de uma 
operação, na ausência de uma avaliação 
do impacto social, acionará 
automaticamente uma intervenção da 
plataforma da sociedade civil.

Or. en
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Alteração 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, apenas depois de ter 
sido estabelecido, de forma inequívoca, o
seu âmbito de ação limitado e definido.

Or. it

Alteração 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 8.º, n.º 6, será 
conferido à Comissão por um período de 
três anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
Comissão elaborará um relatório relativo à 
delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do período de três 
anos. A delegação de poderes será 
tacitamente prolongada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho se opuserem a 
esse prolongamento o mais tardar três 
meses antes do final de cada período.

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 8.º, n.º 6, será 
conferido à Comissão por um período de 
um ano a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
Comissão elaborará um relatório relativo à 
delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do período de um ano.

Or. it

Alteração 366
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notificá-lo-á simultaneamente
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notificá-lo-á imediatamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. it

Alteração 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 8.º, n.º 6, só entrarão em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da sua 
notificação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. Esse prazo será 
suscetível prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 8.º, n.º 6, só entrarão em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da sua 
notificação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular.

Or. it


