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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o impacto externo da política de comércio e de investimento da UE nas iniciativas 
público-privadas em países terceiros
(2014/2233(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão1,

– Tendo em conta a Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE2,

– Tendo em conta a Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que 
operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que 
revoga a Diretiva 2004/17/CE3,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Mobilizar o investimento 
privado e público com vista ao relançamento da economia e à mudança estrutural a 
longo prazo: desenvolver parcerias publico-privadas» (COM(2009)0615),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Reforço do papel do setor 
privado no crescimento inclusivo e sustentável nos países em desenvolvimento» (COM 
(2014)0263),

– Tendo em conta as alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu, em 15 de janeiro de 
2014, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno de contratos 
públicos da União Europeia e que estabelece os procedimentos de apoio às negociações 
sobre o acesso de bens e serviços da União Europeia aos mercados de contratos públicos 
dos países terceiros4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de outubro de 2006, sobre parcerias entre os 
setores público e privado e normas comunitárias em matéria de contratos públicos e 
concessões5,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Comércio Internacional sobre a proposta 
de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos contratos públicos 
(COM(2011)0896), sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos serviços postais (COM(2011)0895) e sobre a 

                                               
1 JO L 94 de 28.3.2014, p. 1.
2 JO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
3 JO L 94 de 28.3.2014, p. 243.
4 Textos aprovados, P7_TA(2014)0027.
5  JO C 313 E de 20.12.2006, p. 447.
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proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adjudicação de 
contratos de concessão (COM(2011)0897),

– Tendo em o Manual sobre a promoção da boa governação nas parcerias público-
privadas («Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private 
Partnerships»), da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas, de 20081,

– Tendo em conta a Recomendação da OCDE, de maio de 2012, sobre princípios no 
domínio da governação pública de parcerias público-privadas («Principles for Public 
Governance of Public-Private Partnerships»)2,

– Tendo em conta o Guia legislativo sobre projetos de infraestruturas com financiamento 
privado, de 2001, da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 
Internacional (CNUDCI)3, e os documentos apresentados durante o Colóquio 
Internacional da CNUDCI sobre parcerias público-privadas (PPP), que se realizou em 
Viena, em 2 e 3 de maio de 2013,

– Tendo em conta o relatório da CAF de 2010, sobre Infraestrutura pública e participação 
privada: conceitos e experiências na América e em Espanha («Infraestructura pública y 
participación privada: conceptos y experiencias en América y España»),

– Tendo em conta o Guia de Referência das Parcerias Público-Privadas: Versão 2 
(«Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 2.0»), de julho de 2014, 
elaborado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD), pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), pelo Grupo do Banco Mundial e pelo Mecanismo de 
Fomento de Parcerias Público-Privadas nos Serviços Infraestruturais (PPIAF)4,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento e da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A8-0000/2015),

A. Considerando que as estruturas económicas dos países e o seu dinamismo beneficiam de 
ambientes que permitem a interação entre os setores público e privado e a cooperação 
entre entidades públicas e privadas através de iniciativas e empresas comuns;

B. Considerando que, embora as parcerias público-privadas (PPP) sejam um instrumento 
de longo prazo utilizado no âmbito de políticas governamentais a nível nacional, 
regional e local, não existe nem definição reconhecida internacionalmente, nem quadro 
regulamentar abrangente neste domínio; Considerando que, na prática, se considera que 

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
4 HYPERLINK "http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf" http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf
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as PPP se referem a um amplo e variado leque de relações de cooperação entre os 
intervenientes públicos (governos, agências e organizações internacionais, ou uma 
combinação destes) e os intervenientes do setor privado (empresas ou entidades sem 
fins lucrativos) e que, normalmente, supõem a disponibilização pelo setor privado de 
infraestruturas ou ativos tradicionalmente providenciados pelos governos;

C. Considerando que, desde 2007, a crise económica mundial tem vindo a afetar 
gravemente países desenvolvidos, emergentes e em desenvolvimento e tem tido um 
impacto nas políticas orçamentais e no acesso, por parte de entidades institucionais e 
privadas, aos fundos necessários para a execução de projetos, o que afeta o 
desenvolvimento de projetos de infraestruturas e de projetos de elevada intensidade de 
capital, bem como a prestação de serviços de base;

D. Considerando que devido a restrições dos orçamentos públicos exacerbadas pela crise 
económica e da dívida pública é importante melhorar o custo, a eficácia, a eficiência e a 
qualidade dos serviços públicos e garantir a disponibilização atempada da infraestrutura 
pública; considerando, ainda, que a participação adequada dos intervenientes públicos e 
privados pode contribuir para estes objetivos;

E. Considerando, além disso, que existem novos domínios por desenvolver que nunca 
foram dotados de serviços públicos, existindo ainda instrumentos financeiros 
recentemente concebidos e uma rede de acordos de comércio livre que proporcionam ou 
permitem uma maior participação em projetos de investimento no estrangeiro que 
reúnam empresas privadas e entidades públicas;

F. Considerando que o facto de o setor privado poder subvalorizar a infraestrutura social e 
a cobertura oferecida, os custos consideráveis relacionados com a disponibilização da 
infraestrutura, a posição de alguns intervenientes enquanto monopólios naturais ou a sua 
importância estratégica significam que, em muitos casos, a concorrência aberta e a 
privatização não constituem a opção política mais adequada quando o interesse público 
deve prevalecer;

G. Considerando que o objetivo das PPP é, por conseguinte, conjugar o melhor de dois 
mundos – prestação de serviços e disponibilização de infraestruturas de interesse geral –
, através da participação reforçada do setor privado e não de processos de privatização;

H. Considerando que muitos países emergentes e em desenvolvimento se deparam com um 
desfasamento entre o dinamismo das empresas privadas e a inexistência de uma 
infraestrutura pública fiável; considerando que estas lacunas (que são impressionantes 
na Índia ou no Brasil) prejudicaram o crescimento potencial, limitando as capacidades 
de exportação/importação ou perturbando linhas de produção devido à insuficiência de 
infraestruturas portuárias, a deficiências no transporte interno (caminhos de ferro, 
transporte de mercadorias, autoestradas) ou devido a unidades de produção de 
eletricidade e redes de distribuição de energia disfuncionais; considerando que também 
têm um impacto negativo no bem-estar humano (resultado da escassez de redes de 
esgotos e de distribuição de água); considerando que as PPP permitem soluções 
integradas graças às quais um parceiro ou um consórcio disponibiliza a «obra» 
(construção, serviços de engenharia e de arquitetura), o «financiamento» (injeção de 
fundos privados, pelo menos para pré-financiar um projeto) e a «exploração» (serviços 
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de manutenção, vigilância e gestão);

I. Considerando que organizações intergovernamentais também recorreram a PPP para 
prestar auxílio a países menos desenvolvidos através de parcerias que operam no 
domínio do desenvolvimento e da cooperação: o Banco Mundial, os bancos regionais de 
reconstrução, a Organização para a Alimentação e a Agricultura, a Organização 
Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), para citar 
apenas alguns, têm vindo a utilizar as PPP para executar ações; considerando que, no 
que respeita à incidência geográfica, EUA, Austrália, Japão, Malásia, Singapura, 
Emirados Árabes Unidos e outros países da Ásia e da América Latina (sob a liderança 
do Chile) têm experiência em PPP; que os países da OCDE (Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal e Espanha) também dispõem 
de legislação pertinente; que o Reino Unido tem o programa mais desenvolvido em 
matéria de PPP (representando a iniciativa financeira privada cerca de 20 % do 
investimento público);  que a UE lidera o mercado das PPP no domínio das 
infraestruturas, concentrando mais de 45 % do valor nominal das PPP;

J. Considerando que as PPP têm sido utilizadas no contexto dos Fundos Estruturais, do 
alargamento, das redes transeuropeias, das iniciativas tecnológicas conjuntas, da 
estratégia Europa 2020 (fábricas do futuro, edifícios eficientes do ponto de vista 
energético, iniciativa europeia relativa aos automóveis ecológicos, indústria 
transformadora sustentável, fotónica, robótica, computação de alto nível e redes 5G), da 
aprendizagem em linha, dos projetos de investigação com universidades e de outros 
programas no domínio da saúde (tais como a iniciativa sobre medicamentos 
inovadores); que o Banco Europeu de Investimento e o Centro Europeu de 
Especialização em PPP executaram projetos na UE, na sua vizinhança e mais além; que 
a UE contribuiu igualmente através do Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis; que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos tenciona 
apoiar uma série de PPP na UE, nas quais empresas de parceiros comerciais poderão 
participar;

K. Considerando que os acordos de comércio livre da UE incluem disposições que abrem 
caminho à candidatura de empresas a PPP através de acesso ao mercado e condições de 
estabelecimento prévio; que o tratamento e as oportunidades no que respeita à Coreia, à 
Colômbia e ao Peru, à América Central, a Singapura e ao Canadá (assim como 
Vietname e Japão), são definidos de forma distinta e específica; que deve existir uma 
abordagem relativamente flexível no que diz respeito a negociações com parceiros 
diferentes; que, a nível multilateral, o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 
(GATS) e o Acordo sobre os Contratos Públicos (ACP) também estabelecem uma série 
de compromissos, assim como outros instrumentos multilaterais, tais como o Acordo 
sobre o Comércio de Serviços (TiSA); que o ambiente da UE é, por conseguinte, cada 
vez mais competitivo;

Antecedentes

1. Salienta a necessidade de estimular a criação de emprego, a competitividade e a 
produtividade, através de novas iniciativas destinadas a estimular a atividade dos atores 
económicos para relançar o crescimento;
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2. Observa que as PME e as empresas de maior dimensão podem fornecer know-how, 
experiência e redes que envolvem autoridades públicas em países não pertencentes à UE 
que só o setor privado pode fornecer considera que as PME podem atingir o seu potencial 
se tiverem um bom desempenho a nível mundial e acederem a mercados fora da Europa, 
muitas vezes na qualidade de subcontratantes das maiores empresas da UE, 
nomeadamente através de PPP;

Desafios

3. Considera lamentável que, embora até agora a UE tenha mantido os seus mercados de 
contratos públicos amplamente abertos à concorrência internacional, muitas empresas 
concorrentes a nível da UE operem a partir de países protegidos, assumindo esta proteção 
várias formas, como por exemplo empresas públicas, entraves ao comércio no domínio 
dos contratos públicos, serviços ou investimentos, preferência por proponentes nacionais, 
restrições em matéria de tratamento nacional e de acesso ao mercado, entraves 
regulamentares ao estabelecimento de sucursais ou filiais, assim como restrições em 
matéria de acesso ao financiamento;

4. Reconhece que os desafios associados às PPP podem ser superados através de princípios 
de boa governação, como a transparência das regras, decisões e respetiva aplicação, 
planeamento adequado, eficácia em termos de custos a médio e a longo prazo, 
participação das partes interessadas, fiabilidade, responsabilidade, equidade, eficiência e 
eficácia, medidas de dissuasão da corrupção, especialização dos funcionários, avaliação e 
repartição dos riscos (desde contextos geopolíticos a taxas de juro) e proteção adequada 
dos investimentos;

5. Recorda que a prestação de serviços de elevada qualidade ao público, com uma boa 
relação custo-eficácia, é essencial para assegurar a aplicação bem sucedida e a viabilidade; 
recorda que a escolha complexa de modelos e contratos tem um impacto na evolução de 
um projeto;  adverte para o facto de, em determinados momentos, as PPP terem sido 
utilizadas para o aproveitamento de lacunas em matéria de contabilidade e relato fiscal, o 
que levou o Eurostat a adotar regras contabilísticas específicas; salienta a necessidade de 
um quadro institucional adequado que combine o empenho político, a boa governação e a 
legislação subjacente adequada;

Associar o setor privado ao desenvolvimento

6. Salienta o potencial crescente das PPP para fomentar soluções inovadoras que mobilizem 
financiamento privado e recursos nacionais a longo prazo para objetivos de 
desenvolvimento, uma vez que são necessários investimentos maciços nos países em vias 
de desenvolvimento em matéria de infraestruturas, abastecimento de água e energia, a 
maioria dos quais deverão provir do setor privado; considera que as PPP podem também 
gerar inovação no domínio das tecnologias e dos modelos empresariais e, ainda, criar 
mecanismos de responsabilização do setor privado;

7. Exorta os organismos da UE a incentivarem as empresas da UE que participam nas PPP 
em países terceiros, nomeadamente nos países menos desenvolvidos, a trabalharem 
segundo o princípio da coerência das políticas, de modo a que os objetivos da cooperação 
para o desenvolvimento sejam tidos em consideração; insta, além disso, a Comissão a 
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encorajar investimentos sustentáveis e a promover projetos centrados na proteção do 
ambiente, na gestão de resíduos ou na utilização das energias renováveis, por exemplo;

Potenciais instrumentos destinados a permitir a participação de empresas da UE em 
PPP no exterior da UE

8. Exorta a Comissão a procurar garantir compromissos substanciais de acesso ao mercado, a 
nível internacional, no quadro da Organização Mundial do Comércio e nas negociações 
bilaterais em curso com os países terceiros, a fim de corrigir as assimetrias no grau de 
abertura dos mercados de contratos públicos da UE em relação aos de outros parceiros 
comerciais;

9. Exorta a Comissão a acompanhar as empresas da UE no estrangeiro e a tirar conclusões 
das histórias de sucesso, dos modelos e das boas práticas a fim de elaborar orientações, a 
ponderar a criação de centros de documentação virtual ou de observatórios, a promover 
plataformas e redes de fácil utilização com vista a informar as PME da UE sobre as 
oportunidades de participação em PPP no estrangeiro, e a prestar apoio técnico 
relativamente ao quadro jurídico e aos desafios aguardados; exorta igualmente a Comissão 
a promover a utilização de regras contabilísticas claras e abrangentes a nível internacional, 
de modo a reduzir as incertezas associadas às PPP, promovendo, ao mesmo tempo, 
políticas orçamentais sólidas e a sustentabilidade dos projetos;

10. Tendo em conta que, a fim de atrair fundos transfronteiras privados para as PPP, é 
fundamental oferecer garantias suficientes de que o investimento a longo prazo 
beneficiará de um quadro claro, estável e seguro, de boa governação e de um sistema de 
resolução de litígios eficaz, exorta a Comissão e o Conselho a colaborarem para assegurar 
que a estrutura jurídica necessária nesta área exista e seja transparente, eficaz e eficiente 
em termos de custos (a nova competência da UE em matéria de investimento permite 
sinergias entre o investimento e os contratos públicos de uma forma que confere um valor 
acrescentado em termos de acesso ao mercado e da proteção dos direitos adquiridos e dos 
ativos);

PPP no exterior da UE: novos postos de trabalho e oportunidades de crescimento para 
as empresas da UE

11. Está convicto de que a maior participação de empresas da UE em PPP internacionais de 
grande escala teria benefícios substanciais em termos de criação de emprego, 
produtividade, competitividade e desenvolvimento de tecnologias e inovação na Europa; 
recorda que o relatório «Internacionalização das PME europeias» alerta para a correlação 
positiva entre internacionalização e inovação em termos de produtos, serviços e processos;

12. Recorda os resultados obtidos na UE através do recurso a PPP no desenvolvimento de 
infraestruturas e nos domínios de vanguarda da tecnologia, da investigação, da 
aprendizagem em linha e noutros setores de elevado valor acrescentado, e encoraja a 
Comissão a identificar os projetos que obtiveram os melhores resultados na UE e a 
promover a participação de empresas da UE em empreendimentos deste tipo no 
estrangeiro;

o
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o o

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Banco Europeu de Investimento.



PE544.336v01-00 10/10 PR\1043319PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator considera que algumas experiências positivas de PPP resultam dos seguintes 
elementos: melhor execução dos projetos (em termos de respeito de prazos e de orçamentos 
previstos), boa relação de qualidade ou de valor em relação ao custo, possibilidade de 
financiamento a longo prazo dos custos de construção da infraestrutura, estímulo da inovação 
e investigação, participação do setor privado, tanto na construção como no funcionamento dos 
projetos e também no que diz respeito ao financiamento, ambiente de gestão mais flexível e 
qualificado, benefícios em termos de recursos para empresas de renome e as PME, reforço da 
competitividade das empresas da UE para a participação em contratos públicos em países 
terceiros;

O relator considera que nos domínios da construção, gestão, manutenção ou do 
funcionamento das infraestruturas de transportes (estradas, caminhos de ferro, metropolitano), 
edifícios e infraestruturas públicas (escolas, hospitais, prisões) ambiente (tratamento de águas 
e de resíduos ou gestão), serviços públicos, telecomunicações ou redes de energia ou 
desenvolvimento de novos produtos ou tecnologias, existem inúmeros benefícios potenciais e 
riscos inerentes que podem ser repartidos entre os setores privado e público;

O relator alega que o aumento da participação de empresas europeias em projetos 
internacionais em larga escala, designadamente nas PPP, poderia trazer benefícios 
substanciais em termos de criação de emprego, produtividade, competitividade, tecnologia e 
inovação, resultando em benefícios socioeconómicos e no crescimento económico em toda a 
UE e nos países de acolhimento. Por conseguinte, o relator gostaria de centrar a atenção nas 
possibilidades proporcionadas pelas PPP em países terceiros e exorta as instituições da UE a 
tomarem as medidas necessárias para promover a participação das empresas da UE, 
nomeadamente das PME, em projetos de PPP.


