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Alteração 45
Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 46
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

às restrições orçamentais impostas aos
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade, podendo obstar 
à consecução dos objetivos e metas de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 47
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A União 
padece em particular da carência de 
investimentos privados que possam 
contribuir para a competitividade e a 
criação de emprego. A queda nos 
investimentos deve-se a finanças públicas 
instáveis, ao aumento dos encargos da 
dívida e a taxas de juro elevadas, que se 
traduz no crescimento reduzido e na 
incerteza dos mercados quanto ao futuro da 
economia. Nos casos em que tal se 
verificou, as finanças públicas 
estabilizadas deram origem a taxas de 
juro mais baixas e a um aumento dos 
investimentos lento mas insuficiente. É 
necessário tornar mais atrativo o 
investimento no setor económico europeu, 
em novas empresas, bem como nas 
indústrias estabelecidas e em crescimento 
e na infraestrutura de uma economia do 
conhecimento moderna. O investimento 
na investigação, na ciência e no 
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desenvolvimento é fundamental para 
reforçar a competitividade europeia.

Or. en

Alteração 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em consequência da crise económica e 
financeira, o nível de investimento na UE 
registou uma quebra de cerca de 15 % 
relativamente ao ponto culminante que 
havia atingido em 2007. A carência de 
investimento de que a União padece resulta 
nomeadamente da incerteza dos mercados 
quanto ao futuro da economia e às 
restrições orçamentais impostas aos
Estados-Membros. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego, 
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

(1) Em consequência da crise económica e 
financeira, o nível de investimento na UE 
registou uma quebra de cerca de 15 % 
relativamente ao ponto culminante que 
havia atingido em 2007. A carência de 
investimento de que a União padece resulta 
nomeadamente das restrições orçamentais 
e das políticas de austeridade impostas 
aos Estados-Membros, que diminuíram a 
procura agregada e aumentaram a
incerteza dos mercados quanto ao futuro da 
economia. Esta insuficiência de 
investimento, que é particularmente grave 
nos Estados-Membros mais afetados pela 
crise, retarda a retoma da economia e é 
prejudicial para a criação de emprego, as 
perspetivas de crescimento a longo prazo e 
a competitividade.

Or. it

Alteração 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece, em 
particular as regiões mais afetadas pela 
crise, resulta nomeadamente da incerteza 
dos mercados quanto ao futuro da 
economia e às restrições orçamentais 
impostas aos Estados-Membros. Esta 
insuficiência de investimento retarda a 
retoma da economia e é prejudicial para a 
criação de emprego, as perspetivas de 
crescimento a longo prazo e a 
competitividade. O investimento é um 
componente fundamental que estimulará 
não só a rápida recuperação económica e 
social da crise, como também a criação de 
melhor e mais emprego em toda a União.

Or. en

Alteração 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) A crise económica e financeira teve 
como efeito uma quebra do nível de 
investimento no seio da União, que caiu 
cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante atingido em 2007. A carência 
de investimento de que a União padece 
resulta nomeadamente de políticas de 
austeridade, incluindo salários e despesas 
públicas mais baixos, que tiveram efeitos 
negativos na procura agregada e 
aumentaram a incerteza dos mercados 
quanto ao futuro da economia, às restrições 
orçamentais impostas aos 
Estados-Membros pelas regras do PEC e 
ao facto de o BCE não estar disposto a 
intervir assertivamente nos mercados 
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obrigacionistas. Esta insuficiência de 
investimento retarda a retoma da economia 
e é prejudicial para a criação de emprego e
as perspetivas de crescimento a longo 
prazo e a competitividade.

Or. en

Alteração 51
Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 52
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 

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

de investimento. As reformas estruturais e 
a responsabilidade orçamental constituem 
os principais pré-requisitos para estimular 
o investimento. Conjugados com um 
ímpeto renovado ao financiamento do 
investimento, estes pré-requisitos podem 
contribuir para criar um ciclo virtuoso, em 
que os projetos de investimento contribuem 
para apoiar o emprego e a procura e 
induzem um reforço sustentado do 
potencial de crescimento.

Or. it

Alteração 53
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. Para reforçar a 
competitividade e tornar possível a 
necessária segurança do mercado, a 
estabilidade das finanças públicas e as 
reformas estruturais constituem pré-
requisitos para que os investimentos 
regressem aos níveis em que deveriam 
estar. É necessário libertarmo-nos de 
regulamentos que impedem ou atrasam os 
investimentos, abrir o mercado interno ao 
investimento e assegurar que os mercados 
financeiros e os bancos europeus podem 
providenciar a liquidez, a criação de 
mercado e os empréstimos para financiar 
os necessários investimentos. Conjugados 
com um ímpeto renovado ao financiamento 
do investimento, estes pré-requisitos 
podem contribuir para criar um ciclo 
virtuoso, em que os projetos de 
investimento contribuem para apoiar o 
emprego e a procura e induzem um reforço 
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sustentado do potencial de crescimento.

Or. en

Alteração 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. As medidas que podem 
contribuir para criar um círculo virtuoso, 
em que os projetos de investimento 
contribuem para apoiar o emprego e a 
procura e induzem um reforço sustentado 
do potencial de crescimento, constituem 
pré-requisitos indispensáveis para 
estimular o investimento.

Or. it

Alteração 55
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. A recuperação das contas 
públicas não será possível sem um apoio 
da atividade e dos investimentos que
contribuem para apoiar o emprego e a 
procura e induzem um reforço sustentado 
do potencial de crescimento.
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requisitos podem contribuir para criar um 
ciclo virtuoso, em que os projetos de 
investimento contribuem para apoiar o
emprego e a procura e induzem um reforço 
sustentado do potencial de crescimento.

Or. fr

Alteração 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) É necessária uma ação abrangente para 
inverter o ciclo vicioso criado pelo défice 
de investimento. Novos projetos de 
investimento contribuem para apoiar o 
emprego e a procura e induzem um reforço 
sustentado do potencial de crescimento, ao 
mesmo tempo que asseguram a coesão 
social e regional.

Or. en

Alteração 57
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O G20, através da Iniciativa para a 
Infraestrutura Mundial, reconheceu a 
importância do investimento para estimular 

(3) O G20, através da Iniciativa para a 
Infraestrutura Mundial, reconheceu a 
importância do investimento para estimular 
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procura e reforçar a produtividade e o 
crescimento, e comprometeu-se a criar um 
clima propício a níveis mais elevados de 
investimento.

procura e reforçar a produtividade e o 
crescimento, e comprometeu-se a criar um 
clima propício a níveis mais elevados de 
investimento. O FEIE deve complementar 
uma estratégia global para reforçar o 
investimento na Europa, não para 
substituir outros investimentos e 
estruturas financeiras ou criar obstáculos 
aos investimentos da União na ciência, na 
investigação e no desenvolvimento.

Or. en

Alteração 58
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União introduziu reformas estruturais e 
cortes orçamentais que afastaram a 
economia dos objetivos da estratégia 
Europa 2020. São necessárias medidas 
para assegurar que as necessidades de 
investimento da União são satisfeitas e que 
a liquidez disponível no mercado é 
utilizada de modo eficiente e canalizada 
para o financiamento de projetos de 
investimento viáveis dos pontos de vista 
económico, ambiental e social.

Or. it

Alteração 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União foi responsável por reformas 
estruturais e cortes orçamentais que 
afastaram a economia dos objetivos da
estratégia Europa 2020. É necessário 
intervir para assegurar que as 
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um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou 
igualmente o seu papel como instigador e 
promotor do investimento no seio da 
União, em parte através de um aumento 
de capital efetuado em janeiro de 2013. 
São necessárias medidas suplementares 
para assegurar que as necessidades de 
investimento da União são satisfeitas e 
que a liquidez disponível no mercado é 
utilizada de modo eficiente e canalizada 
para o financiamento de projetos de 
investimento viáveis.

necessidades de investimento da União 
são tidas em consideração e que a liquidez 
disponível no mercado é utilizada de 
forma eficaz e canalizada para o 
financiamento de projetos de investimento 
viáveis, que reforçam a coesão social e 
regional através da criação de emprego de 
qualidade e do alargamento e melhoria da
base produtiva dos Estados-Membros, em 
particular os mais afetados pela crise.

Or. en

Alteração 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 62
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 63
Kaja Kallas

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em 15 de julho de 2014, o então 
Presidente-eleito da Comissão Europeia 

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

apresentou ao Parlamento Europeu um 
conjunto de Orientações Políticas para a 
Comissão Europeia. Essas Orientações 
políticas apelavam a uma União da 
Energia, um mercado único digital ligado 
e a que se mobilizassem «até 300 mil 
milhões de EUR de investimento público e 
privado adicional na economia real nos 
próximos três anos» para estimular o 
investimento para a criação de emprego.

Or. en

Alteração 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 65
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Em 13 de janeiro de 2015, a 
Comissão Europeia apresentou uma 
Comunicação1-A sobre a forma como irá 
aplicar as atuais regras do Pacto de 
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Estabilidade e Crescimento.

__________________
1-A Comunicação ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Banco Central Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco 
Europeu de Investimento intitulada 
«Otimizar o recurso à flexibilidade 
prevista nas atuais regras do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento»; 
COM(2015)0012.

Or. en

Justificação

A referida comunicação explica de que forma a Comissão aplicará a sua posição anunciada 
em prol dos investimentos dos Estados-Membros ao abrigo de operações do FEIE no que 
respeita ao PEC, pelo que é uma referência fundamental no presente regulamento.

Alteração 66
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O financiamento do FEIE não deve 
prejudicar a investigação, ciência e 
desenvolvimento da União, quer a nível 
nacional, quer da UE. O objetivo deve ser 
utilizar o dinheiro disponível no 
orçamento da UE que atualmente tem 
pouco ou nenhum potencial para atrair o 
investimento privado e poucos efeitos no 
aumento da competitividade e da inovação 
necessárias para criar uma liderança 
europeia.

Or. en
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Alteração 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 68
Kaja Kallas

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, do 
reforço do Mercado Único, em particular 
nos mercados energético, digital e de 
capitais, de uma maior previsibilidade 
regulamentar e da promoção de uma 
mudança de mentalidade no sentido de 
uma cultura de assunção do risco. O 
funcionamento do FEIE, bem como o 
investimento em geral em toda a Europa, 
deverão beneficiar deste trabalho de 
acompanhamento.

Or. en
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Alteração 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) O clima de investimento no seio da 
União deve ser melhorado, através da 
remoção dos entraves ao investimento, da 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais verdadeiramente funcional que 
torne o financiamento disponível e 
acessível independentemente da 
localização geográfica na União, do 
reforço do Mercado Único e de uma maior 
previsibilidade regulamentar. O 
funcionamento do FEIE, bem como o 
investimento em geral em toda a Europa, 
deverão beneficiar deste trabalho de 
acompanhamento.

Or. en
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Alteração 71
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O FEIE deve ser considerado como 
um instrumento temporário e pontual no 
quadro financeiro plurianual de 
2014-2020.

Or. en

Alteração 73
Carlos Zorrinho
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) O FEIE deve ter um objetivo duplo: 
(a) contribuir para resolver as dificuldades 
que se levantam ao financiamento e 
implementar investimentos produtivos na 
União e (b) assegurar um acesso mais 
alargado ao financiamento para as 
pequenas e médias empresas e para as 
pequenas empresas de média capitalização, 
bem como para as PME inovadoras e as 
empresas inovadoras de média 
capitalização. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a
competitividade, o potencial de inovação, 
e a coesão económica, social e territorial 
da União, bem como a sua eficiência 
energética e dos recursos, graças a uma 
transição para uma economia sustentável 
e circular. Os investimentos inteligentes 
de redes de empresas, consórcios e 
parcerias podem também contribuir para 
reforçar a eficiência coletiva ao nível 
regional, nacional e europeu.

Or. en

Alteração 74
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos
transformadores na União e em assegurar 
um acesso mais alargado ao financiamento. 
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Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas, incluindo 
para a criação de novas empresas e de 
empresas derivadas de universidades. 
Convém igualmente estender os benefícios 
desse acesso alargado ao financiamento às 
pequenas empresas de média capitalização, 
ou seja, às empresas com um máximo de 
500 trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União e apoiar uma transição da 
eficiência energética e de recursos para 
uma economia sustentável, circular e 
baseada nas energias renováveis.

Or. en

Alteração 75
Martina Werner, Bernd Lange

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em: 
a) contribuir para resolver as dificuldades 
que se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União b) e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas e pequenas 
empresas de média capitalização, bem 
como para as PME inovadoras e 
empresas de média capitalização 
inovadoras. Convém igualmente estender 
os benefícios desse acesso alargado ao 
financiamento às empresas de média 
capitalização, ou seja, às empresas com um 
máximo de 3 000 trabalhadores. Ao 
ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 
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União. no domínio do investimento contribuir-se-á 
para reforçar a competitividade, o 
potencial de inovação, a coesão 
económica, social e territorial da União e 
para aumentar a eficiência energética e 
dos recursos através da transição para 
uma economia sustentável. Além disso, o
enfoque nas empresas pequenas e 
inovadoras deve contribuir para uma 
reindustrialização sustentável, 
nomeadamente também através do 
aumento da competitividade global das 
PME europeias por meio de investimentos 
na digitalização da cadeia de valor 
industrial.

Or. de

Alteração 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) O FEIE deve ter um objetivo duplo: 
(a) contribuir para resolver as dificuldades 
que se levantam ao financiamento e 
implementar investimentos produtivos e 
orientados para a inovação na União e (b) 
assegurar um acesso mais alargado ao 
financiamento de pequenas e médias 
empresas e de pequenas empresas de 
média capitalização, bem como para as 
PME inovadoras e as empresas 
inovadoras de média capitalização. Ao 
ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 
no domínio do investimento contribuir-se-á 
para reforçar a competitividade, o 
potencial de inovação, e a coesão 
económica, social e territorial da União, 
bem como a sua eficiência energética e 
dos recursos, graças a uma transição para 
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uma economia sustentável e circular.

Or. en

Alteração 77
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União que proporcionam 
um estímulo imediato à economia 
europeia e em assegurar um acesso mais 
alargado ao financiamento. Um melhor 
acesso ao financiamento deverá ser 
especialmente benéfico para as pequenas e 
médias empresas, pequenas empresas de 
média capitalização e empresas de média 
capitalização com um máximo de 3 000 
trabalhadores, mas não deverá limitar-se a 
estes tipos de empresas. Ao ultrapassar as 
atuais dificuldades da Europa no domínio
do investimento contribuir-se-á para 
eliminar a clivagem da inovação na 
Europa, reforçar o potencial de inovação, 
a competitividade, o crescimento 
económico e o emprego, bem como a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

Or. en

Justificação

Nalguns tipos de projetos – nomeadamente investimentos a longo prazo e atividades no 
domínio da investigação e da inovação – não ter acesso ao financiamento de risco representa 
um problema por que todos os tipos de empresas já passaram, independentemente da sua 
dimensão. A carteira de instrumentos financeiros ao abrigo do FEIE deve ter em conta as 
diferentes necessidades de financiamento dos diversos tipos de empresas, a fim de maximizar 
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o potencial de investimento privado no âmbito do referido fundo.

Alteração 78
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União, com o objetivo de 
ultrapassar o atual défice de investimento 
entre os Estados-Membros da União, e em 
assegurar um acesso mais alargado ao 
financiamento. Um melhor acesso ao 
financiamento deverá ser especialmente 
benéfico para as pequenas e médias 
empresas, especialmente empresas 
inovadoras e novas empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar o 
potencial de inovação e a coesão 
económica, social e territorial da União.

Or. en

Alteração 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as
MPME e cooperativas. Poderá ser 
conveniente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores, nos casos em que os 
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dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

projetos contribuem para a criação de 
empregos de qualidade, o 
desenvolvimento da indústria e a 
sustentabilidade social e ambiental. Ao 
ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 
no domínio do investimento contribuir-se-á 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial da União.

Or. en

Alteração 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento, 
reforçando a coesão social e regional 
através da criação de emprego de 
qualidade e do alargamento e melhoria da 
base produtiva dos Estados-Membros, em 
particular os mais afetados pela crise. Um 
melhor acesso ao financiamento deverá ser 
especialmente benéfico para as pequenas e 
médias empresas. Convém igualmente 
estender os benefícios desse acesso 
alargado ao financiamento às empresas de 
média capitalização, ou seja, às empresas 
com um máximo de 3 000 trabalhadores. 
Ao ultrapassar as atuais dificuldades da 
Europa no domínio do investimento 
contribuir-se-á para reforçar a coesão 
económica, social e territorial da União.

Or. en
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Alteração 82
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

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

Or. fr

Alteração 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
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pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União e o desenvolvimento digital.

Or. en

Alteração 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União, bem como a sua eficiência 
energética e dos recursos, graças a uma 
transição para uma economia sustentável, 
digital e circular.

Or. en
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Alteração 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente estender os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às 
empresas de média capitalização, ou seja, 
às empresas com um máximo de 3 000 
trabalhadores. Ao ultrapassar as atuais 
dificuldades da Europa no domínio do 
investimento contribuir-se-á para reforçar a 
coesão económica, social e territorial da 
União.

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 
deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas, empresas de 
crescimento rápido ou empresas com 
potencial de crescimento, incluindo novas 
empresas. Convém igualmente estender os 
benefícios desse acesso alargado ao 
financiamento às empresas de média 
capitalização, ou seja, às empresas com um 
máximo de 3 000 trabalhadores. Ao 
ultrapassar as atuais dificuldades da Europa 
no domínio do investimento contribuir-se-á 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial da União.

Or. en

Alteração 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo do FEIE deve consistir em 
contribuir para resolver as dificuldades que 
se levantam ao financiamento e à 
implementação de investimentos 
produtivos na União e em assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento. 
Um melhor acesso ao financiamento 

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

deverá ser especialmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas. Convém 
igualmente garantir os benefícios desse 
acesso alargado ao financiamento às novas 
empresas inovadoras. Ao ultrapassar as 
atuais dificuldades da Europa no domínio 
do investimento contribuir-se-á para 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial da União e alcançar os objetivos 
europeus em matéria de energia e clima 
para 2020, 2030 e 2050, que visam 
acelerar a transição para uma economia 
hipocarbónica, circular e comum.

Or. it

Alteração 87
Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 88
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

acrescentado em termos económicos,
sociais e ambientais, contribuindo para a 
consecução dos objetivos políticos da 
União, em particular o disposto no artigo 
194.º do Tratado. Estes investimentos 
devem compreender, de forma não 
exaustiva, projetos de interesse comum 
que visam completar o mercado único nos 
setores dos transportes, das 
telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, incluindo as interconexões 
dos transportes e de energia e a 
infraestrutura digital, difundir as energias 
renováveis e a eficiência energética e de 
recursos, aumentar a sua competitividade, 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e explorar possíveis sinergias 
entres estes setores; nos desenvolvimentos 
urbano e rural e nos domínios sociais; 
nos domínios do ambiente e dos recursos 
naturais; que reforçam a base científica e 
tecnológica europeia e promovem os 
benefícios para a sociedade, bem como 
uma melhor exploração do potencial 
económico e industrial das políticas de 
inovação, investigação e desenvolvimento 
tecnológico, incluindo infraestruturas de 
investigação, instalações para 
ações-piloto e de demonstração. O FEIE 
deve melhorar o acesso ao financiamento 
e a competitividade das empresas e outras 
entidades, com especial destaque para as 
PME. O FEIE deve contribuir para a 
transformação numa economia verde, 
sustentável e eficiente em termos de 
recursos e para a criação de emprego 
sustentável.

Or. en

Alteração 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos, incluindo aumentando o 
nível de segurança energética da UE, com 
elevado valor acrescentado em termos 
económicos, contribuindo para a 
consecução dos objetivos políticos da 
União.

Or. en

Alteração 90
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União1-A, incluindo, 
de forma não exaustiva, projetos de 
interesse comum que visam completar o 
mercado único nos setores dos 
transportes, das telecomunicações e das 
infraestruturas energéticas, desenvolver e 
modernizar o setor energético, aumentar 
a sua competitividade e aumentar a 
segurança do aprovisionamento de 
energia, e que reforçam as bases 
científicas e tecnológicas europeias, 
apoiam a colaboração científica entre o 
meio académico e a indústria, incentivam 
a exploração e a aceitação pelo mercado 
dos resultados da investigação, 
possibilitam o registo de patentes e a 
transferência de tecnologias e promovem 
os benefícios para a sociedade bem como 
uma melhor exploração do potencial 
económico e industrial das políticas de 
inovação, investigação e desenvolvimento 
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tecnológico, incluindo infraestruturas de 
investigação, instalações para ações-
piloto e de demonstração. O FEIE deve 
melhorar o acesso ao financiamento e a 
competitividade das empresas e outras 
entidades, com especial destaque para as 
PME e as pequenas empresas de média 
capitalização.

__________________
1-A Previstos, entre outros, no 
Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) e 
que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 
(JO L 347 de 20.12.2013, p. 104), o 
Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 
(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 
20.12.2013, p. 129), e o Regulamento 
(UE) n.º 1287/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de 
dezembro de 2013, que cria um Programa 
para a Competitividade das Empresas e 
das Pequenas e Médias Empresas 
(COSME) (2014 – 2020) e que revoga a 
Decisão n.º 1639/2006/CE (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 33).

Or. en

Justificação

Estão em vigor políticas da União antiquadas e complicadas relativamente a todos os 
objetivos do FEIE, particularmente nos domínios da investigação e dos transportes. No que 
respeita aos objetivos detalhados do FEIE, não há necessidade de reinventar a roda – o 
fundo deve contribuir para a consecução dos objetivos políticos definidos nos respetivos 
domínios políticos, com meios alargados aos instrumentos financeiros.
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Alteração 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União, como um 
elevado nível de segurança energética e 
um mercado único digital operacional.
Todas as operações no âmbito do FEIE 
devem ser coerentes com as políticas da 
União, incluindo a política de coesão, e 
complementares a outros instrumentos 
financeiros da UE (Mecanismo Interligar 
a Europa, Horizonte 2020, COSME, 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento), bem como a outros 
instrumentos de financiamento público e 
privado a nível nacional e regional. 

Or. en

Alteração 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos que contribuam para 
aumentar a capacidade de resistência da 
União Europeia, a fim de acelerar a 
transição para uma economia 
hipocarbónica, circular e comum e 
contribuir para a consecução dos objetivos 
políticos da União.

Or. it
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Alteração 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União, em particular 
para possibilitar a realização do mercado 
único em telecomunicações, energia e 
bens e serviços.

Or. en

Alteração 95
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 96
Kaja Kallas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos políticos da União. É necessário 
um investimento significativo na banda 
larga e em infraestruturas de serviços 
digitais, a fim de cumprir os objetivos 
políticos da UE no setor digital; por 
conseguinte o FEIE deve prestar especial 
atenção ao investimento em redes de 
telecomunicações.

Or. en

Alteração 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos ou as operações entre um 
Estado-Membro e um país abrangido pela 
Política Europeia de Vizinhança, 
incluindo a Parceria Estratégica, a 
Política de Alargamento, o Espaço 
Económico Europeu ou a Associação 
Europeia de Comércio Livre, ou entre um 
Estado-Membro e um país ou território 
ultramarino, conforme estabelecido no 
anexo II do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Os 
investimentos devem assegurar elevado 
valor acrescentado em termos económicos 
e sociais, promovendo empregos de 
qualidade, inovação sustentável, 
competências e trabalho de elevada 
qualidade, integrando e completando o 
mercado único, promovendo a 
competitividade da UE. Estes projetos 
estratégicos devem beneficiar de efeitos 
externos positivos gerados pelo 
investimento público e pelos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento, 
com vista a alcançar os objetivos políticos 
da União.

Or. en

Alteração 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os investimentos apoiados ao 
abrigo do FEIE devem contribuir para os 
objetivos estipulados no artigo 194.º, n.º 1, 
do TFUE, nomeadamente a promoção da 
eficácia energética e das economias de 
energia, do desenvolvimento de energias 
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novas e renováveis e da interconexão das 
redes de energia, bem como para a 
estratégia da União tendo em vista um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, adotada nas conclusões do 
Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010. A fim de melhorar a coordenação 
das políticas de investimento da União, foi 
estabelecido o Regulamento (UE) n.º 
1303/2013 que prevê um Quadro 
Estratégico Comum (QEC) tendo em vista 
a promoção do desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União. Esta abordagem integrada deve, 
por conseguinte, ser aplicada às 
operações e aos projetos apoiados pelo 
FEIE.

Or. en

Alteração 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A estratégia Europa 2020 para o 
emprego e o crescimento sublinha que o 
apoio vigoroso e continuado à 
investigação e à inovação proporciona o 
trampolim adequado para a recuperação e 
o crescimento futuros. A fim de 
maximizar os benefícios do FEIE no 
apoio ao investimento na União, um 
montante de 10 % do orçamento de cada 
projeto ou operação deve ser dedicado a 
atividades de investigação e inovação.

Or. en



AM\1053517PT.doc 39/178 PE551.907v01-00

PT

Justificação

Existe um conjunto sólido de provas que descreve a relação entre investigação, inovação e 
desenvolvimento económico; por conseguinte, para o FEIE poder cumprir o seu objetivo 
estratégico, o regulamento deve assegurar que os projetos a financiar apoiarão, de facto, 
atividades de I&D.

Alteração 100
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Tendo em conta que pequenas 
empresas de média capitalização com um 
máximo de 499 trabalhadores e empresas 
de média capitalização com um máximo 
de 3 000 trabalhadores representam o 
segmento mais inovador das empresas do 
setor privado, gerando, em média, um 
maior número de patentes, inovações de 
produtos e processos, bem como um 
retorno do investimento mais elevado, 
embora enfrentando ainda problemas 
idênticos aos das PME em relação ao 
acesso ao financiamento, o FEIE deve 
talhar alguns dos seus produtos 
financeiros à medida das pequenas 
empresas de média capitalização e das 
empresas de média capitalização, em 
particular. 

Or. en

Justificação

Nalguns tipos de projetos – nomeadamente atividades no domínio da investigação e da 
inovação – não ter acesso ao financiamento de risco representa um problema por que todos
os tipos de empresas já passaram, independentemente da sua dimensão. Contudo, as 
repercussões económicas são maiores quando as chamadas empresas de média capitalização 
não têm acesso ao financiamento, dado que os relatórios de acompanhamento das atividades 
de I&D na UE revelam que, normalmente, estas formam o segmento das empresas mais 
inovadoras. A carteira do FEIE deve ter em conta as suas necessidades de financiamento.
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Alteração 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Comunicação da Comissão 
sobre uma Agenda Digital para a Europa 
(COM(2010)0245) e a Comunicação da 
Comissão intitulada «Para uma economia 
dos dados próspera» (COM(2014)0442) 
salientaram a importância do setor digital 
como instrumento para o crescimento 
económico sustentável e de elevada 
qualidade, e destacam a necessidade da 
criação de condições estruturais propícias 
ao seu desenvolvimento. Para aproveitar 
essa possibilidade, é necessário consagrar 
uma ênfase especial ao investimento 
digital e são necessárias condições 
estruturais digitais através da afetação de 
uma parte das garantias aos investimentos 
em redes e competências; através da 
prestação de assistência técnica ao 
estabelecimento de plataformas 
específicas de investimento para projetos 
agregados no domínio do 
desenvolvimento digital; e através do 
alargamento da cláusula de investimento 
aos investimentos nos setores digitais.

Or. en

Alteração 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Comunicação da Comissão 
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sobre Estratégia europeia de segurança 
energética (COM(2014)0330) salientou 
que, para reforçar a segurança 
energética, os Estados-Membros devem 
concluir a transposição da legislação 
relativa ao mercado interno de energia, 
nomeadamente no que diz respeito às 
regras de separação, incluindo a 
disposição que prevê que os operadores 
das redes de transporte controlados por 
entidades exteriores à UE cumpram as 
mesmas obrigações que os operadores 
controlados por entidades da UE; no 
entanto, a experiência recente de 
determinados operadores exteriores à UE 
que procuram fugir ao cumprimento da 
legislação da UE no território da UE 
exige uma aplicação mais rigorosa e um 
reforço das regras aplicáveis a nível da 
UE e dos Estados-Membros: isso pode ser 
facilitado através de uma disposição que 
preveja que apenas os projetos relativos 
ao gás realizados em setores de 
infraestruturas de gás nos 
Estados-Membros onde é aplicada a 
efetiva separação de propriedade são 
elegíveis para a garantia da UE.

Or. en

Justificação

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Alteração 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling
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Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) A Comunicação da Comissão 
sobre a União da Energia 
(COM(2015)0080) sublinha a importância 
da eficiência energética como fonte de 
energia de direito próprio, e afirma 
claramente que o FEIE «dá a 
possibilidade de mobilizar grandes 
investimentos para a renovação de
edifícios». Para aproveitar essa 
possibilidade, é necessário consagrar uma 
ênfase especial à eficiência energética 
através da afetação de uma parte das 
garantias aos investimentos na eficiência 
energética, da prestação de assistência 
técnica ao estabelecimento de plataformas 
específicas de investimento para projetos 
agregados no domínio da eficiência 
energética; e do alargamento do âmbito 
de aplicação da «cláusula de 
investimento» aos investimentos em 
eficiência energética.

Or. en

Alteração 104
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Tendo em conta a necessidade de 
um estímulo imediato da economia 
europeia, embora reconheça a 
responsabilidade dos Estados-Membros 
em promover o investimento público e 
privado a longo prazo em domínios de 
importância estratégica política e 
económica, o FEIE deve lançar as suas 
operações no prazo de três anos após a 
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sua entrada em vigor, centrando-se em 
atividades que provocam impacto 
imediato e o crescimento económico 
sustentável, ao mesmo tempo que 
proporcionam valor acrescentado na 
Europa.

Or. en

Justificação

Importa salientar que o FEIE se destina a criar um impacto imediato na economia europeia, 
melhorando o clima de investimentos, mobilizando o investimento privado e criando emprego 
e crescimento económico a curto e médio prazo. Embora os investimentos devam ter uma 
visão estratégica e estar em conformidade com as políticas e objetivos da UE em matéria de 
competitividade, não devem, em caso algum, substituir os investimentos públicos cuja 
responsabilidade financeira cabe, normalmente, apenas aos Estados-Membros ou regiões.

Alteração 105
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-C) A fim de assegurar que o FEIE 
cumpre o seu objetivo, é imperativo 
atribuir um montante mínimo de 5 500 
mil milhões de euros do FEIE para o 
financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 
o qual deve ser utilizado especificamente 
em benefício das PME e das pequenas 
empresas de média capitalização, bem 
como de PME inovadoras e de empresas 
inovadoras de média capitalização.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de o FEIE reinventar a roda. Ao longo dos últimos dois anos, entraram 
em vigor vários instrumentos financeiros inovadores em prol das PME e das pequenas 
empresas de média capitalização ao abrigo dos programas Horizonte 2000 e COSME, que 
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estão atualmente a ser executados pelo FEI. Apresentam efeitos multiplicadores entre 1:18 e 
1:28 e enfrentam um montante de procura elegível de financiamento que é o dobro da que 
podem financiar. Uma parte da garantia deve, por conseguinte, ser utilizada para completar 
e complementar os instrumentos bem-sucedidos em vigor.

Alteração 106
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 

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

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

Or. en

Alteração 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Alteração 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Um grande número de pequenas e 
médias empresas, bem como de empresas 
de média capitalização pequenas e/ou 
inovadoras em toda a União, em particular 
nos Estados-Membros onde as PME 
enfrentam maiores dificuldades no acesso 
ao crédito, necessitam de assistência para 
atrair financiamento do mercado, 
nomeadamente no que respeita aos 
investimentos que comportam um maior 
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efetuar injeções diretas e indiretas de 
capital, bem como prestar garantias para 
uma titularização de elevada qualidade de 
empréstimos, e oferecer outros produtos no 
âmbito da prossecução dos objetivos do 
FEIE.

grau de risco. O FEIE deve ajudar estas 
empresas a superar a escassez de capital, 
permitindo ao BEI – e, se for caso disso,
ao Fundo Europeu de Investimento 
(«FEI») – efetuar injeções diretas e 
indiretas de capital, bem como prestar 
garantias para uma titularização de elevada 
qualidade de empréstimos, e oferecer 
outros produtos no âmbito da prossecução 
dos objetivos do FEIE.

Or. en

Alteração 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel
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Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Tendo em conta que, na Europa, 
as indústrias criativas contribuem 
substancialmente para a economia da UE, 
gerando mais de 550 000 000 000 EUR 
em valor acrescentado para o PIB e 
proporcionando 8,3 milhões de empregos 
a tempo inteiro, o financiamento no 
âmbito do FEIE deve promover também o 
investimento e o crescimento no setor 
criativo e cultural e fortalecer as 
indústrias criativas e culturais europeias, 
em particular as novas empresas, as PME 
inovadoras e as empresas criativas.

Or. en

Alteração 113
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Considera que a principal 
condição para a criação de uma União 
Europeia da Energia é a conclusão de um 
mercado interno da energia da UE 
integrado, que exige o desenvolvimento de 
infraestruturas energéticas inteligentes e 
de interconexões de energia. Apoia 
totalmente o pedido do Conselho Europeu 
de 24 de outubro de 2014 no sentido de 
serem tomadas medidas urgentes para 
garantir que o objetivo mínimo de 10 % 
das interligações das redes elétricas é 
atingido, como questão premente, e o 
mais tardar até 2020 pelo menos para os 
Estados-Membros que ainda não tenham 
atingido um nível mínimo de integração 
no mercado interno da energia. O FEIE 
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deve ajudar a atingir este objetivo político 
da União, contribuindo para o 
desenvolvimento de interconexões de 
energia transfronteiras, tendo em vista 
alcançar a realização de um mercado de 
gás e eletricidade transparente, 
operacional e totalmente integrado.

Or. en

Alteração 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 115
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O FEIE deve ser estabelecido no 
âmbito do BEI, a fim de beneficiar da sua 

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

experiência e dos seus resultados 
devidamente comprovados e para que as 
suas operações comecem a produzir efeitos 
positivos o mais rapidamente possível. A 
ação do FEIE com vista à disponibilização 
de financiamento às pequenas e médias 
empresas e às empresas de média 
capitalização deve ser canalizada através 
do Fundo Europeu de Investimento 
(«FEI») para beneficiar da sua experiência 
nestas atividades.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de o FEIE reinventar a roda. Ao longo dos últimos dois anos, entraram 
em vigor vários instrumentos financeiros inovadores em prol das PME e das empresas de 
média capitalização ao abrigo dos programas Horizonte 2000 e COSME, que estão 
atualmente a ser executados pelo FEI. Apresentam efeitos multiplicadores entre 1:18 e 1:28 e 
enfrentam um montante de procura elegível de financiamento que é o dobro da que podem 
financiar. Uma parte da garantia deve, por conseguinte, ser utilizada para completar e 
complementar os instrumentos bem-sucedidos em vigor.

Alteração 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 117
Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 118
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 119
Martina Werner, Bernd Lange

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

crescimento sustentável a longo prazo e a 
competitividade, e que contribuam para
alcançar os objetivos da UE para o clima 
e a energia. A concretização de bons 
projetos e iniciativas permite acumular 
experiência na seleção de projetos, como 
os projetos de eficiência energética 
ELENA (Assistência Europeia à Energia 
Local) e FEEE (Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética) ou da parceira 
público-privada «Fábricas do Futuro» ao 
nível da digitalização da indústria 
transformadora. O FEIE deve apoiar um 
vasto leque de produtos financeiros, 
incluindo capital próprio, dívida ou 
garantias, para melhor se adequar às 
necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. de

Alteração 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 121
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico, com 
boas probabilidades de retorno de 
investimento, a fim de garantir a 
sustentabilidade e que o financiamento da 
UE é aplicado em garantias e não na 
cobertura de perdas. Deve em especial 
visar projetos que promovam a criação de 
emprego, o crescimento a longo prazo e a 
competitividade. O FEIE deve apoiar um 
vasto leque de produtos financeiros,
incluindo capital próprio, dívida ou 
garantias, para melhor se adequar às 
necessidades de cada projeto individual. 
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um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

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

Or. en

Alteração 122
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE551.907v01-00 56/178 AM\1053517PT.doc

PT

auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. en

Alteração 123
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O valor acrescentado e a adicionalidade constituem valores fundamentais para o 
funcionamento do FEIE – se não forem garantidos, o fundo acabará por eliminar medidas de 
apoio financeiro importantes previstas a nível regional ou nacional, apenas para fins de 
cosmética política em Bruxelas. Isso tem de ser evitado a todo o custo.

Alteração 124
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego e a competitividade e 
contribuam para aumentar a capacidade 
de resistência da União, a fim de acelerar 
a transição para uma economia 
hipocarbónica, circular e comum. O FEIE 
deve apoiar um vasto leque de produtos 
financeiros, incluindo capital próprio, 
dívida ou garantias, para melhor se adequar 
às necessidades de cada projeto individual. 
Esta vasta gama de produtos deverá 
permitir ao FEIE adaptar-se às 
necessidades do mercado e, ao mesmo 
tempo, estimular o investimento do setor 
privado nos projetos. O FEIE não deve ser 
um substituto para o financiamento privado 
do mercado mas sim catalisar o 
financiamento privado compensando as 
falhas do mercado, de modo a maximizar a 
eficácia e o valor estratégico da utilização 
dos fundos públicos. O requisito de 
coerência com as orientações europeias 
relativas aos auxílios estatais em matéria 
de energia e clima deverá contribuir para 
essa utilização eficaz e estratégica.

Or. it

Alteração 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

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

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor social e económico. Deve em 
especial visar projetos que promovam a 
criação de emprego, o crescimento a longo 
prazo e a competitividade. O FEIE não 
deve ser um substituto para o 
financiamento privado do mercado.

Or. en

Alteração 128
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\1053517PT.doc 61/178 PE551.907v01-00

PT

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

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

Or. fr

Alteração 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao selecionar os projetos elegíveis 
para apoio ao abrigo do FEIE, deve dar-
se especial atenção à eficiência 
energética; aquando da tomada de 
decisões sobre os projetos de produção de 
energia ou de transporte de energia, deve 
avaliar-se se os objetivos em termos de 
segurança do aprovisionamento podem 
ser alcançados de forma mais sustentável 
e eficaz em termos de custos, 
nomeadamente através da redução da 
procura de energia ou do aumento da 
eficiência energética ou ainda pela 
resposta à procura; pretende-se, assim, 
garantir que os projetos de eficiência 
energética concorrem em igualdade de 
condições, incluindo igualdade de 
condições da análise custo-benefício, com 
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os projetos que visam o aumento do 
aprovisionamento de energia ou o 
desenvolvimento de novas infraestruturas.

Or. en

Justificação

A Comunicação de 25 de fevereiro de 2015 sobre a União da Energia (COM(2015)0080), 
intitulada «Uma estratégia-quadro para uma União da Energia resiliente dotada de uma 
política em matéria de alterações climáticas virada para o futuro», salienta que «é 
necessário repensar fundamentalmente a eficiência energética e considerá-la uma fonte de 
energia de direito próprio, que representa o valor da energia poupada. Como parte da 
revisão da conceção do mercado, a Comissão assegurará que a eficiência energética e a 
resposta do lado da procura possam concorrer com a capacidade de produção em condições 
de igualdade».

Alteração 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao selecionar os projetos elegíveis 
para apoio ao abrigo do FEIE, deve dar-
se especial atenção à eficiência 
energética; aquando da tomada de 
decisões sobre os projetos de produção de 
energia ou de transporte de energia, deve 
avaliar-se se os objetivos em termos de 
segurança do aprovisionamento podem 
ser alcançados de forma mais sustentável 
e eficaz em termos de custos, 
nomeadamente através da redução da 
procura de energia ou do aumento da 
eficiência energética; pretende-se, assim, 
garantir que os projetos de eficiência 
energética concorrem em igualdade de 
condições com os projetos que visam o 
aumento do aprovisionamento de energia 
ou o desenvolvimento de novas 
infraestruturas.
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Or. en

Alteração 131
Sorin Moisă

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O FEIE deve apoiar a distribuição 
equilibrada dos projetos na União, 
evitando uma concentração excessiva 
num único setor ou área geográfica.

Or. ro

Alteração 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Na seleção de projetos elegíveis 
para o apoio do FEIE, os projetos em 
matéria de eficiência energética e de 
resposta à procura serão considerados em 
condições de igualdade com os projetos de 
fornecimento de energia em termos de 
análise custo-benefício.

Or. en

Justificação

A Comunicação da Comissão Europeia intitulada «Uma estratégia-quadro para uma União 
da Energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações climáticas virada para 
o futuro» salienta que a eficiência energética deve ser considerada uma fonte de energia por 
direito próprio. Como parte da revisão da conceção do mercado, a Comissão assegurará que 
a eficiência energética e a resposta do lado da procura possam concorrer com a capacidade 
de produção em condições de igualdade.
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Alteração 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao selecionar os projetos elegíveis 
para apoio ao abrigo do FEIE, deve dar-
se especial atenção à eficiência energética 
e às soluções digitais; aquando da tomada 
de decisões sobre os projetos, deve 
avaliar-se se os objetivos em termos de 
segurança do aprovisionamento podem 
ser alcançados de forma mais sustentável 
e eficaz em termos de custos utilizando-se, 
em alternativa, tecnologias digitais e as 
TIC; pretende-se, assim, garantir que os 
projetos concorrem em igualdade de 
condições com os projetos que visam o 
aumento do aprovisionamento de energia 
ou o desenvolvimento de novas 
infraestruturas.

Or. en

Alteração 134
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) A fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes, o 
FEIE deve financiar projetos em toda a 
União, nomeadamente nos países mais 
afetados pela crise financeira. Só deve ser 
utilizado caso não seja possível obter 
financiamento junto de outras fontes em 
condições razoáveis.
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junto de outras fontes em condições 
razoáveis.

Or. it

Alteração 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As atividades de investigação, desenvolvimento técnico e inovação são difíceis de financiar 
num mercado de livre concorrência, uma vez que possuem diversas características que 
tornam o investimento nestas áreas diferentes do investimento habitual (ou seja, o grau de 
incerteza associado aos seus resultados, a elevada percentagem de despesas de I&D 
concentradas no capital humano). Assim, para ultrapassar o défice de investimento que 
ameaça o objetivo em matéria de I&D/inovação da estratégia Europa 2020, deve ser aceite 
um perfil de risco mais elevado em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação.

Alteração 136
Béla Kovács
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 137
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 139
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O valor acrescentado e a adicionalidade constituem valores fundamentais para o 
funcionamento do FEIE – se não forem garantidos, o fundo acabará por eliminar medidas de 
apoio financeiro importantes previstas a nível regional ou nacional, apenas para fins de 
cosmética política em Bruxelas. Isso tem de ser evitado a todo o custo.

Alteração 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI, a fim de assegurar a adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
Deve financiar projetos em toda a União, 
nomeadamente nos países mais afetados 
pela crise financeira. Só deve ser utilizado 
caso não seja possível obter financiamento 
junto de outras fontes e caso os 
investimentos possam demonstrar que dão 
um contributo positivo para a coesão 
social e regional, melhorando o 
investimento público e os serviços, através 
da criação de emprego de qualidade e do 
alargamento e melhoria da base produtiva 
dos Estados-Membros, em particular os 
mais afetados pela crise.

Or. en

Alteração 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

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

(15) O FEIE deve visar projetos com um 
perfil de risco/rendimento mais elevado do 
que os atuais instrumentos da União e do 
BEI e financiar a sua tranche de maior 
risco, a fim de assegurar a adicionalidade e 
complementaridade relativamente às 
operações já existentes. Deve visar o 
financiamento de projetos em toda a 
União, sobretudo nos casos em que o 
investimento em percentagem do PIB 
tenha diminuído substancialmente, tendo 
em conta os critérios de adicionalidade e 
do perfil de elevado risco nas suas 
políticas de investimento. Só deve ser 
utilizado caso não seja possível obter 
financiamento junto de outras fontes.

Or. en

Alteração 142
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os incentivos de mercado e a 
adicionalidade prevista no FEIE devem 
assegurar que este visa projetos viáveis do 
ponto de vista social e económico, como 
energias renováveis e eficiência 
energética, sem qualquer atribuição 
prévia de verbas a nível regional 
designadamente para dar resposta a 
necessidades de grandes investimentos. 
Nos Estados-Membros cujos mercados 
financeiros sejam menos desenvolvidos, 
deverá ser prestada assistência técnica 
adequada para assegurar que os objetivos 
gerais do presente regulamento podem ser 
atingidos. Ao mesmo tempo, o FEIE 
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deverá poder apoiar projetos 
ambientalmente corretos e trazer 
vantagens para as indústrias e tecnologias 
com elevado potencial de crescimento.

Or. en

Alteração 143
Béla Kovács

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O FEIE deve definir 
especificamente o que são «condições 
razoáveis» para a atribuição de 
assistência financeira.

Or. en

Alteração 144
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os incentivos de mercado e a 
adicionalidade prevista no FEIE deverão 
assegurar que o FEIE visa projetos social 
e economicamente viáveis sem qualquer 
atribuição prévia de verbas a nível setorial 
ou regional, designadamente para dar 
resposta a necessidades de grandes 
investimentos ou à inadequação dos 
mercados. Nos Estados-Membros cujos 
mercados financeiros sejam menos 
desenvolvidos, deverá ser prestada 
assistência técnica adequada para 
assegurar que os objetivos gerais do 
presente regulamento podem ser 
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atingidos.

Or. en

Justificação

Embora não se devam definir critérios de elegibilidade ou metas políticas para alcançar um 
equilíbrio geográfico de projetos apoiados pelo FEIE na Europa, deve ser dada assistência 
técnica às regiões e Estados-Membros onde a situação do mercado financeiro é mais 
adversa, para garantir que as propostas de projetos elegíveis existentes têm acesso à carteira 
do FEIE.

Alteração 145
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) O FEIE deve visar os investimentos 
que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis, mas que enfrentam obstáculos de 
aceitação no mercado. Além disso, deve 
visar inovações de mercado que exigem 
mais apoio para transpor o «vale da 
morte», o que pode implicar um grau de 
risco adequado, sem deixar de satisfazer os 
requisitos específicos aplicáveis ao 
financiamento por ele apoiado.

Or. en

Alteração 146
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

que se esperam económica e tecnicamente 
viáveis e suscetíveis de serem negociados 
com os bancos ao abrigo das condições 
oferecidas pela carteira de produtos do 
FEIE. O risco médio dos projetos no 
âmbito do FEIE deve ser mais elevado do 
que ao abrigo de qualquer outra carteira 
de investimentos disponível na UE.

Or. en

Justificação

O valor acrescentado e a adicionalidade constituem valores fundamentais para o 
funcionamento do FEIE – se não forem garantidos, o fundo acabará por eliminar medidas de 
apoio financeiro importantes previstas a nível regional ou nacional, apenas para fins de 
cosmética política em Bruxelas. Isso tem de ser evitado a todo o custo. O valor acrescentado 
do FEIE consiste essencialmente na sua carteira de riscos acima da média. 

Alteração 147
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O FEIE deve ser dotado de uma 
estrutura de governação adequada cuja 
função deve ser proporcional ao objetivo 
único de assegurar a correta utilização da 
garantia da UE. Esta estrutura de 
governação deve ser composta por um 
Conselho de Direção, um Diretor 
Executivo e um Comité de Investimento. 
Não deve invadir ou interferir na tomada 
de decisões do BEI ou substituir os órgãos 
diretivos deste banco. O Diretor Executivo 
deve ser responsável pela gestão diária do 
FEIE e efetuar os trabalhos preparatórios 
das reuniões do Comité de Investimento.

Or. en
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Alteração 148
Béla Kovács

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O FEIE deve definir 
especificamente o que são «condições 
razoáveis» para a atribuição de 
assistência financeira e quais os fatores 
que afetam o grau de risco adequado, no 
sentido de garantir a justa atribuição dos 
seus recursos financeiros.

Or. en

Alteração 149
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O FEIE deve ser dotado de uma 
estrutura de governação adequada cuja 
função deve ser proporcional ao objetivo 
único de assegurar a correta utilização da 
garantia da UE. Esta estrutura de 
governação deve ser composta por um 
Conselho de Direção, um Diretor 
Executivo e um Comité de Investimento. 
Não deve invadir ou interferir na tomada 
de decisões do BEI ou substituir os órgãos 
diretivos deste banco. O Comité de 
Investimento deve estipular as orientações 
em matéria de investimentos, devendo 
decidir de acordo com as mesmas sobre a 
utilização da garantia da UE, em 
conformidade com os objetivos 
estabelecidos no presente regulamento. O 
Diretor Executivo deve ser responsável 
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pela gestão diária do FEIE e efetuar os 
trabalhos preparatórios das reuniões do 
Comité de Investimento.

Or. en

Justificação

Deve ser aditado um considerando relativo à estrutura de governação prevista.

Alteração 150
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de evitar os efeitos benéficos 
inesperados, deve ser criado um 
mecanismo de alerta a partir das 
estruturas existentes para denunciar 
eventuais abusos na matéria. Neste 
contexto, o CESE e o CR podem 
constituir excelentes intermediários no 
reconhecimento dos sinais emitidos pelos 
trabalhadores e coletividades locais, 
respetivamente.

Or. fr

Alteração 151
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 

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

empresas de média capitalização devem ser 
confiadas a um Comité de Investimento. O 
Comité de Investimento deve ser composto 
por peritos independentes com 
conhecimentos e experiência nos domínios 
abrangidos pelos projetos de investimento. 
O Comité de Investimento deve responder 
perante um Conselho de Direção do FEIE, 
e ser monitorizado por uma plataforma da 
sociedade civil para melhores 
investimentos, incumbindo a ambos a 
supervisão do cumprimento dos seus 
objetivos. A fim de beneficiar efetivamente 
da experiência do FEI, o FEIE deve apoiar 
o financiamento do FEI, a fim de permitir 
ao FEI realizar projetos individuais no 
domínio das pequenas e médias empresas e 
das pequenas empresas de média 
capitalização.

Or. en

Alteração 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) As decisões relativas à utilização do 
apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento, nos domínios 
setoriais especificados no regulamento e 
nos mercados geográficos da união. O 
Comité de Investimento deve responder 
perante um Conselho de Direção do FEIE, 
ao qual incumbe a supervisão do 



PE551.907v01-00 76/178 AM\1053517PT.doc

PT

FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização.

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

Or. en

Alteração 153
Kaja Kallas

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

apoio do FEIE para os projetos de 
infraestruturas e para os projetos de 
grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de 
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento e pelo 
Regulamento, devendo obter a aprovação 
do Parlamento Europeu na sequência de 
audições. O Comité de Investimento deve 
responder perante um Conselho de Direção 
do FEIE, ao qual incumbe a supervisão do 
cumprimento dos seus objetivos. A fim de 
beneficiar efetivamente da experiência do 
FEI, o FEIE deve apoiar o financiamento 
do FEI, a fim de permitir ao FEI realizar 
projetos individuais no domínio das 
pequenas e médias empresas e das novas 
empresas inovadoras.

Or. it

Alteração 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

efetivamente da experiência do FEI, o 
FEIE deve apoiar o financiamento do FEI, 
a fim de permitir ao FEI realizar projetos 
individuais no domínio das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização. As decisões 
tomadas pelo Comité de Investimento não 
devem estar sujeitas a interferências 
indevidas, por forma a garantir a sua total 
independência, que é fundamental para 
manter a confiança do investidor.

Or. en

Alteração 157
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Alteração 158
Sorin Moisă

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O Conselho de Direção 
estabelecerá critérios transparentes para a 
elaboração da carteira de projetos e, 
subsequentemente, para a seleção de 
projetos para financiamento, com vista a 
assegurar uma distribuição equilibrada de 
investimentos na União. 

Or. ro

Alteração 159
Kaja Kallas

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para efeitos de transparência, 
responsabilização e independência do 
Conselho de Direção e do Comité de 
Investimento, deve adotar-se e pôr-se em 
funcionamento um sistema de prevenção 
de conflitos de interesse.

Or. en

Alteração 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para garantir que os objetivos 
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estabelecidos no presente regulamento 
são cumpridos e que os projetos na União 
alcançam um âmbito geográfico vasto, 
deve ser prestada assistência técnica aos 
Estados-Membros onde os mercados de 
capitais estão menos desenvolvidos em 
comparação com outros 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 161
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Tendo em vista a necessidade de um estímulo imediato ao clima de investimento da Europa, a 
assinatura de contratos ao abrigo do FEIE deve realizar-se sem demora. Obviamente, apenas 
os projetos realmente elegíveis devem ser selecionados para apoio.

Alteração 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) A fim de permitir ao FEIE apoiar os 
investimentos, a União deve conceder uma 
garantia de montante igual a 
16 000 000 000 EUR. Quando prestada 
com base numa carteira, a cobertura da 
garantia deve ser limitada, em função do 
tipo de instrumento - dívida, capital próprio 
ou garantia - sob a forma de uma 
percentagem do volume da carteira de 
autorizações por liquidar. As garantias 
associadas a projetos que são concluídos 
sem qualquer acionamento de garantia 
ficam disponíveis para apoiar novas 
operações.

Or. en

Alteração 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes
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Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Sabe-se que os investimentos em 
eficiência energética criarão 2 milhões de 
empregos até 2020 e provavelmente outros 
2 milhões até 2030. A eficiência 
representa também um dos poucos setores 
económicos onde anteriormente foi 
alcançado um fator potenciador superior 
a 15. Para garantir que o FEIE cumpre o 
seu objetivo de mobilizar o investimento 
privado, criar emprego, impulsionar o 
desenvolvimento de uma economia 
resiliente e reduzir os desequilíbrios 
macroeconómicos, é imperativo atribuir 
um montante equivalente a 5 mil milhões 
de euros do FEIE a um fundo específico 
para a eficiência energética.

Or. en

Alteração 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Em 13 de janeiro de 2015, a 
Comissão Europeia apresentou uma 
comunicação sobre a forma como irá 
aplicar as atuais regras do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento. O 
cofinanciamento nacional das operações 
apoiadas pelo FEIE, incluindo no período 
de transição, é admissível pela 
flexibilidade das atuais regras do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, prevista na 
Comunicação de 13 de janeiro de 2015 da 
Comissão, de acordo com as condições e 
limites nela incluídos.
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Or. en

Alteração 165
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A fim de garantir a prestação de 
contas aos cidadãos europeus, a partir da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deverá 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório anual com uma 
avaliação independente da utilização da 
garantia da UE e do cumprimento dos 
objetivos gerais estabelecidos no presente 
regulamento, incluindo a mobilização de 
capitais privados, bem como uma 
avaliação da adicionalidade prevista no 
FEIE, do perfil de risco das operações 
apoiadas pelo FEIE, do impacto 
macroeconómico do FEIE, incluindo o 
seu impacto no crescimento e no emprego, 
dos serviços prestados pela PEAI e do 
cumprimento dos objetivos do FEIE e da 
PEAI. Se adequado, o relatório deve ser 
acompanhado por uma proposta dirigida 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
para alteração do presente regulamento. 
O BEI, em cooperação com o FEI, deve 
apresentar semestralmente à Comissão 
Europeia, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre o 
financiamento do BEI e do FEI, as 
operações de investimento e as perdas 
ocorridas no âmbito das operações do 
FEIE.

Or. en
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Justificação

Dada a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo pelo 
legislador, a comunicação é fundamental para garantir a boa execução do FEIE.

Alteração 166
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) A fim de assegurar que o FEIE 
cumpre o seu objetivo, é imperativo 
atribuir um montante equivalente a 5 mil 
milhões de euros do FEIE para o 
financiamento prestado pelo BEI ao FEI, 
o qual deve ser utilizado especificamente 
em benefício das PME e das pequenas 
empresas de média capitalização, bem 
como de PME inovadoras.

Or. en

Alteração 167
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) Os investimentos devem destinar-
se à manutenção e a um maior 
desenvolvimento da liderança industrial 
da UE nos setores tecnológicos 
inovadores da economia que possibilitam 
a criação de emprego local, mantendo a 
capacidade de fabrico da UE, e ajudam a 
cumprir as metas da UE em matéria de 
clima e energia, como a liderança em 



PE551.907v01-00 86/178 AM\1053517PT.doc

PT

tecnologias para a produção de energia a 
partir de fontes de energia renováveis, 
como, por exemplo, a energia eólica ao 
largo da costa. A Europa mantém ainda a 
liderança industrial a nível global nos 
setores eólico, fotovoltaico e das redes 
inteligentes. O FEIE deve contribuir para 
o desafio que representa manter esta 
liderança na próxima fase de 
desenvolvimento tecnológico do setor das 
energias renováveis.

Or. en

Alteração 168
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 169
Claude Turmes, Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

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

(19) A fim de alcançar a meta de 315 mil 
milhões de EUR no mais curto prazo 
possível, os bancos ou instituições de 
fomento nacionais e as plataformas e 
fundos de investimento deverão 
desempenhar um papel proeminente, com 
o apoio dos FEIE, na identificação de 
projetos viáveis, no desenvolvimento e, se 
adequado, na agregação de projetos, bem 
como na atração de potenciais 
investidores. Neste contexto, deverá ser 
possível criar plataformas 
macrorregionais para promover projetos 
transfronteiras ou um conjunto de 
projetos nos Estados-Membros numa 
perspetiva regional.

Or. en

Alteração 170
Nadine Morano

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 171
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) A fim de permitir um aumento 
suplementar dos seus recursos, a 
participação no FEIE deve estar aberta a 
terceiros, incluindo os Estados-Membros, 
os bancos de fomento nacionais ou as 
agências públicas detidas ou controladas 
pelos Estados-Membros, entidades do setor 
privado e entidades do exterior da União, 
sujeito ao acordo dos contribuidores já 
existentes. As partes terceiras podem 
contribuir diretamente para o FEIE e 
participar na sua estrutura governativa. As 
contribuições nacionais para o FEIE 
devem seguir as mesmas regras que 
outras despesas públicas e investir deve 
ser uma prioridade da política orçamental 
não devendo comprometer as regras do 
pacto de estabilidade.

Or. en

Alteração 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

pelos Estados-Membros. As partes 
terceiras devem contribuir diretamente para 
o FEIE e participar na sua estrutura 
governativa.

Or. en

Alteração 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos.

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos. Deve ser dada especial 
atenção às plataformas de investimento 
orientadas para setores transformadores 
com elevado valor acrescentado em 
termos económicos e sociais, bem como às 
plataformas de investimento que agregam 
projetos inovadores e sustentáveis de 
menor dimensão, dirigidos por regiões, 
municípios e PME; por exemplo, projetos 
no domínio da eficiência energética, tais 
como a renovação do parque imobiliário, 
e projetos de redes inteligentes, como a 
modernização das infraestruturas digitais 
e novos serviços para os cidadãos com 
base em ferramentas digitais inovadoras.

Or. en

Alteração 174
Jeppe Kofod, Martina Werner
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos.

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos. Deve ser dada especial 
atenção às plataformas de investimento 
orientadas para setores transformadores 
com elevado valor acrescentado em 
termos económicos e sociais, bem como às 
plataformas de investimento que agregam 
projetos inovadores e sustentáveis de 
menor dimensão, dirigidos por regiões, 
municípios e PME; nomeadamente os 
projetos de eficiência energética tais como 
a renovação do parque imobiliário.

Or. en

Alteração 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos.

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos. Deve ser dada especial 
atenção às plataformas de investimento 
que realçam o valor acrescentado 
relacionado com a potencialidade dos 
controladores digitais presentes em todos 
os setores da economia, a fim de 
contribuir para os objetivos da 
implantação do mercado único digital e 
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do desenvolvimento de infraestruturas 
digitais.

Or. en

Alteração 176
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos.

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
através de plataformas de investimento.

Or. en

Justificação

São necessárias clarificações adicionais sobre o que se prevê que aconteça exatamente ao 
nível da plataforma e qual o objetivo.

Alteração 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos.

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos. Deve ser dada especial 
atenção às plataformas de investimento 
orientadas para setores transformadores 
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com elevado valor acrescentado em 
termos económicos e sociais, bem como às 
plataformas de investimento que agregam 
projetos inovadores e sustentáveis de 
menor dimensão, em particular os 
dirigidos por PME; nomeadamente os 
projetos de eficiência energética tais como 
a renovação do parque imobiliário.

Or. en

Alteração 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou 
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos.

(20) A nível dos projetos, as partes 
terceiras podem participar com o FEIE no 
cofinanciamento de projetos individuais ou
em plataformas de investimento associadas 
a setores geográficos ou temáticos 
específicos. Deve ser dada especial 
atenção às plataformas específicas de 
investimento orientadas para setores 
transformadores com elevado valor 
acrescentado em termos económicos e 
sociais, bem como às plataformas de 
investimento que agregam projetos 
inovadores e sustentáveis de menor 
dimensão, dirigidos por regiões, 
municípios e PME também no setor 
digital; por exemplo, projetos de ligação 
Internet de alta velocidade que visam 
reduzir a clivagem digital.

Or. en

Alteração 179
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) O FEIE deve complementar e 
suplementar programas da UE em curso a 
nível regional e nacional, bem como as 
atividades tradicionais do BEI. Os 
Estados-Membros podem utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que são 
apoiados pela garantia da UE, desde que se 
encontrem satisfeitos todos os critérios de 
elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 
desta abordagem deverá maximizar o 
potencial de atração dos investidores para 
os domínios de investimento visados pelo 
FEIE.

Or. en

Justificação

O valor acrescentado e a adicionalidade constituem valores fundamentais para o 
funcionamento do FEIE – se não forem garantidos, o fundo acabará por eliminar medidas de 
apoio financeiro importantes previstas a nível regional ou nacional, apenas para fins de 
cosmética política em Bruxelas. Isso tem de ser evitado a todo o custo.

Alteração 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que 
são apoiados pela garantia da UE, desde 
que se encontrem satisfeitos todos critérios 
de elegibilidade aplicáveis. A flexibilidade 

(21) As partes terceiras podem participar 
com o FEIE no cofinanciamento de 
projetos individuais ou em plataformas de 
investimento associadas a setores 
geográficos ou temáticos específicos, 
desde que se encontrem satisfeitos todos os
critérios de elegibilidade aplicáveis. Os 
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desta abordagem deverá maximizar o 
potencial de atração dos investidores para 
os domínios de investimento visados pelo 
FEIE.

Estados-Membros podem utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que 
são apoiados pela garantia da UE. A 
flexibilidade desta abordagem deverá 
maximizar o potencial de atração dos 
investidores para os domínios de 
investimento visados pelo FEIE.

Or. en

Alteração 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) Os Estados-Membros podem utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis que são 
apoiados pela garantia da UE, desde que se 
encontrem satisfeitos todos os critérios de 
elegibilidade aplicáveis. Estes projetos 
devem ser considerados como projetos 
individuais, com a participação adequada 
dos parceiros sociais e autoridades 
públicas.

Or. en

Alteração 182
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 183
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os investimentos em infraestruturas e em 
projetos apoiados no âmbito do FEIE 
devem respeitar as regras relativas aos 
auxílios estatais. Para esse fim, a 

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

auxílios estatais.

Or. en

Alteração 184
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os investimentos em infraestruturas e em 
projetos apoiados no âmbito do FEIE 
devem respeitar as regras relativas aos 
auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 
anunciou que irá formular um conjunto de 
princípios fundamentais, para efeitos de 
avaliação dos auxílios estatais, que os 
projetos deverão satisfazer para serem 
elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 
Comissão anunciou que, se um dado 
projeto satisfizer estes critérios e receber 
apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 
complementar será apreciado mediante 

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

uma avaliação simplificada e acelerada em 
matéria de auxílios estatais, na qual o único 
elemento adicional a verificar pela 
Comissão será a proporcionalidade do 
apoio público (ausência de 
sobrecompensação). A Comissão anunciou 
igualmente que irá fornecer orientações 
complementares sobre esse conjunto de 
princípios fundamentais, com vista a 
assegurar uma utilização eficiente dos 
fundos públicos. O requisito de coerência 
com os princípios aplicáveis aos auxílios 
estatais deverá contribuir para a 
utilização eficiente dos recursos do FEIE. 

Or. en

Justificação

A aplicabilidade dos princípios aplicáveis aos auxílios estatais é fundamental para garantir a 
utilização adequada do apoio prestado através do FEIE. 

Alteração 185
Kaja Kallas

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os investimentos em infraestruturas e em 
projetos apoiados no âmbito do FEIE 
devem respeitar as regras relativas aos 
auxílios estatais. Para esse fim, a Comissão 
anunciou que irá formular um conjunto de 
princípios fundamentais, para efeitos de 
avaliação dos auxílios estatais, que os 
projetos deverão satisfazer para serem 
elegíveis para apoio ao abrigo do FEIE. A 
Comissão anunciou que, se um dado 
projeto satisfizer estes critérios e receber 
apoio do FEIE, qualquer apoio nacional 
complementar será apreciado mediante 

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

uma avaliação simplificada e acelerada em 
matéria de auxílios estatais, na qual o único 
elemento adicional a verificar pela 
Comissão será a proporcionalidade do 
apoio público (ausência de 
sobrecompensação). A Comissão anunciou 
igualmente que irá fornecer orientações 
complementares sobre esse conjunto de 
princípios fundamentais, com vista a 
assegurar uma utilização eficiente dos 
fundos públicos.

Or. en

Alteração 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

retomar as orientações aprovadas pela 
Comissão em matéria de energia e clima,
com vista a assegurar uma utilização 
eficiente dos fundos públicos.

Or. it

Alteração 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 188
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 189
Renato Soru

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Tendo em conta a necessidade de 
uma ação urgente a nível da União, o BEI 
e o FEI poderão ter financiado projetos 
adicionais, fora do seu perfil habitual, no 
decurso de 2015, antes da entrada em 
vigor do presente regulamento. A fim de 
maximizar o benefício das medidas 

Suprimido
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previstas no presente regulamento, deverá 
ser possível incluir esses projetos 
adicionais na cobertura da garantia da 
UE caso preencham os critérios 
substantivos estabelecidos no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 190
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

(25) O BEI e a Comissão devem proceder 
regularmente à avaliação das atividades 
apoiadas pelo FEIE a fim de apreciar a 
respetiva relevância, desempenho, impacto 
e a sua coordenação e coerência com 
outras políticas e outros instrumentos da 
União, e de identificar os aspetos 
suscetíveis de melhorar as futuras 
atividades. Estas avaliações deverão 
contribuir para a responsabilização e a 
análise da sustentabilidade.

Or. en

Justificação

Dada a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo pelo 
legislador, a avaliação e posterior comunicação é fundamental para garantir a boa execução 
do FEIE.

Alteração 191
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 192
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em paralelo com as operações de 
financiamento que serão realizadas através 
do FEIE, deve ser criada uma Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento («PEAI»). A PEAI deve 
facultar um apoio reforçado ao 
desenvolvimento e à preparação de 
projetos em toda a União, com base na 
experiência da Comissão, do BEI, dos 
bancos de fomento nacionais e das 
autoridades de gestão dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. Estabelecer-
se-á assim um ponto de entrada único para 

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

as questões relacionadas com a assistência 
técnica aos investimentos no interior da 
União que, sempre que possível, presta 
assistência técnica de forma 
descentralizada.

A criação da PEAI como ponto de entrada 
único e os novos serviços prestados pela 
mesma não devem, em caso algum, 
alterar o objetivo dos programas de 
assistência técnica em vigor ou afetar a 
sua qualidade ou capacidade na 
realização das suas tarefas específicas.

Or. en

Alteração 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 195
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para cobrir os riscos relacionados com 
a garantia da UE ao BEI, deve ser criado 
um fundo de garantia. Esse fundo de 
garantia deverá ser constituído através de 
transferências graduais a partir do 
orçamento da União. O fundo de garantia 
deve também receber, subsequentemente, 
receitas e reembolsos provenientes dos 

(27) Para cobrir os riscos relacionados com 
a garantia da UE ao BEI, deve ser criado 
um fundo de garantia. Esse fundo de 
garantia deverá ser constituído através de 
transferências graduais a partir do 
orçamento da União. O fundo de garantia 
deve também receber, subsequentemente, 
receitas e reembolsos provenientes dos 
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projetos que beneficiam de apoio do FEIE, 
bem como montantes recuperados junto de 
devedores em incumprimento quando o 
Fundo já tiver intervindo a título de 
garantia perante o Banco Europeu de 
Investimento.

projetos que beneficiam de apoio do FEIE, 
bem como montantes recuperados junto de 
devedores em incumprimento quando o 
Fundo já tiver intervindo a título de 
garantia perante o Banco Europeu de 
Investimento. As remunerações 
decorrentes das operações do FEIE que 
ultrapassem o montante-
objetivo/necessidades do fundo de 
garantia serão transferidas para as 
respetivas rubricas orçamentais da UE, as 
quais são reduzidas a fim de estabelecer o 
fundo de garantia do FEIE.

Or. en

Justificação

As receitas e reembolsos excedentários que ultrapassam o montante-objetivo da garantia da 
UE devem ser reintroduzidos no orçamento geral da União e reatribuídos às rubricas 
orçamentais que a princípio contribuíram para o fundo de garantia.

Alteração 196
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Suprimido de acordo com as alterações ao artigo 8.º.

Alteração 197
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) O fundo de garantia destina-se a 
prever uma reserva de liquidez para o 
orçamento da União contra as perdas 
incorridas pelo FEIE na prossecução dos 
seus objetivos. A experiência relativamente 
à natureza dos investimentos a apoiar pelo 
FEIE indica que 30 % entre as 
transferências a partir do orçamento da 
União e as obrigações totais de garantia da 
União.

Or. fr

Alteração 198
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A contribuição a partir do 
orçamento da União para o orçamento do 
fundo de garantia da UE será 
progressivamente autorizada pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho no 
âmbito dos processos orçamentais anuais. 
Para o efeito, a autoridade orçamental 
deverá utilizar, se for adequado, todos os 
excedentes ou mecanismos de 
flexibilidade disponíveis e as disposições 
pertinentes ao abrigo do Regulamento 
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QFP 2014-2020.

Or. en

Justificação

O programa Horizonte 2020 e o Mecanismo Interligar a Europa não devem ser reduzidos a 
fim de financiarem o fundo de garantia. Em alternativa, o financiamento do fundo de 
garantia deve ser feito progressivamente através do processo orçamental anual.

Alteração 199
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Dada a crescente necessidade de 
medidas políticas e programas de despesas 
ao nível da União para incentivar o 
crescimento económico e a criação de 
emprego na Europa, o quadro financeiro 
plurianual deve ser corrigido aquando da 
sua revisão intercalar, aumentando as 
margens disponíveis e as dotações de 
autorização no âmbito da rubrica 1A do 
QFP, com vista a melhor refletir as 
necessidades políticas em mudança e 
responder às expectativas dos cidadãos 
europeus.

Or. en

Justificação

A iniciativa de Jean-Claude Juncker é muito bem-vinda na perspetiva do Parlamento e dos 
Estados-Membros – todos reconhecem a necessidade urgente de políticas orientadas para o 
crescimento ao nível da União. Ao mesmo tempo, as propostas totalmente absurdas da 
Comissão para o financiamento da nova iniciativa revelam a crassa inadequação do atual 
QFP. Se a política tem de mudar no sentido da criação de emprego e do crescimento, o QFP 
deve refletir essa necessidade. É necessário efetuar uma revisão.
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Alteração 200
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Para permitir a exploração das 
margens disponíveis, dos excedentes e de 
outras fontes de financiamento conforme 
referido no artigo 8.º do presente 
regulamento ao abrigo das rubricas do 
QFP exceto a rubrica 1A, as rubricas 
orçamentais que estabelecem o fundo de 
garantia devem ser divididas, atribuindo-
se 3 000 000 000 EUR do fundo de 
garantia no âmbito da rubrica 1A, 
5 000 000 000 EUR no âmbito da rubrica 
1B e 110 000 000 EUR no âmbito da 
rubrica 2, permitindo a necessária 
flexibilidade para um financiamento 
adequado do Fundo.

Or. en

Alteração 201
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-C) O financiamento do fundo de 
garantia, no que diz respeito tanto às 
dotações para autorizações como às 
dotações para pagamentos, deve ser 
revisto no quadro da revisão 
intercalar/revisão do QFP, que deverá ser 
lançada até ao final de 2016, o mais 
tardar, como previsto no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) n.º 1311/2013 do 
Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que 
estabelece o QFP para o período 2014-
2020.
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Or. en

Justificação

A garantia é irrevogável. No entanto, as propostas da Comissão para financiamento do FEIE 
são absurdas. Por ocasião da revisão intercalar do QFP, é necessário encontrar uma 
solução melhor e a longo prazo para o financiamento do fundo através de uma revisão neutra 
em termos orçamentais.

Alteração 202
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-D) No contexto da revisão intercalar 
do QFP, a Comissão deve explorar as 
possibilidades ao abrigo do orçamento da 
União de assegurar o financiamento 
estável da garantia da UE, incluindo a 
possibilidade de ajustar a reserva de 
eficiência, nos termos previstos e 
calculados de acordo com os artigos 20.º e 
22.º do Regulamento (CE) n.º 1303/2013, 
que estabelece disposições comuns, a fim 
de libertar fundos não utilizados; uma 
pequena redução desta reserva pode 
proporcionar o financiamento estável da 
garantia da UE, o que atrairá investidores 
e gerará valor acrescentado para a 
indústria (economia) europeia.

Or. en

Alteração 203
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 29



PE551.907v01-00 110/178 AM\1053517PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

O programa Horizonte 2020 e o Mecanismo Interligar a Europa não devem ser reduzidos a 
fim de financiarem o fundo de garantia.

Alteração 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, relativamente à utilização dos 
recursos para a concessão de subvenções 
no âmbito dos programas Horizonte 2020 
e Mecanismo Interligar a Europa tal 
como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a 
esses programas em benefício do FEIE.

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

Or. it

Alteração 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para financiar em parte a 
contribuição a partir do orçamento da 
União, as dotações disponíveis do 
programa Horizonte 2020 - Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020), previsto pelo Regulamento 
(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho2, e do Mecanismo 

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

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

Or. en
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Alteração 206
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. fr

Alteração 207
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) A contribuição a partir do orçamento 
da União para o orçamento do fundo de 
garantia da UE será progressivamente 
autorizada pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho no âmbito dos processos 
orçamentais anuais até 2020. Para o 
efeito, a autoridade orçamental deve 
utilizar, se for adequado, todos os 
mecanismos de flexibilidade disponíveis e 
as disposições pertinentes ao abrigo do 
Regulamento QFP 2014-2020 relativas à 
utilização de reservas, margens e fundos 
anulados.
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inovação, dos transportes, das 
telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, relativamente à utilização dos 
recursos para a concessão de subvenções 
no âmbito dos programas Horizonte 2020 
e Mecanismo Interligar a Europa tal 
como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a 
esses programas em benefício do FEIE.

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

Or. en

Alteração 208
Martina Werner

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para financiar em parte a 
contribuição a partir do orçamento da 
União, as dotações disponíveis do 
programa Horizonte 2020 - Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020), previsto pelo Regulamento 
(UE) n.º 1291/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho2, e do Mecanismo 

(29) A contribuição a partir do orçamento 
da União para o orçamento do fundo de 
garantia da UE será progressivamente 
autorizada pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho no âmbito dos processos 
orçamentais anuais até 2020. Para o 
efeito, a autoridade orçamental deverá 
utilizar, se for adequado, todos os 
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Interligar a Europa, previsto no 
Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho3, 
devem ser reduzidas. Estes programas 
prosseguem objetivos que não são 
retomados no FEIE. Todavia, a redução 
de ambos os programas com vista ao 
financiamento do fundo de garantia 
deverá assegurar um investimento, em 
certos domínios dos respetivos mandatos, 
superior ao que seria possível através dos 
programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar 
o efeito financeiro nas áreas da 
investigação, do desenvolvimento, da 
inovação, dos transportes, das 
telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, relativamente à utilização dos 
recursos para a concessão de subvenções 
no âmbito dos programas Horizonte 2020 
e Mecanismo Interligar a Europa tal 
como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a 
esses programas em benefício do FEIE.

mecanismos de flexibilidade disponíveis e 
as disposições pertinentes ao abrigo do 
Regulamento QFP 2014-2020.

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

Or. en
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Alteração 209
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 210
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) A contribuição do orçamento da 
União para o fundo de garantia do 
orçamento da UE será efetuada de forma 
progressiva recorrendo a diversas 
hipóteses existentes no orçamento da UE. 
Por ordem de prioridades, a contribuição 
será financiada pelo excedente anual, os 
fundos não utilizados, o Instrumento de 
Flexibilidade e as margens do orçamento 
da UE.
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deverá assegurar um investimento, em 
certos domínios dos respetivos mandatos, 
superior ao que seria possível através dos 
programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar 
o efeito financeiro nas áreas da 
investigação, do desenvolvimento, da 
inovação, dos transportes, das 
telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, relativamente à utilização dos 
recursos para a concessão de subvenções 
no âmbito dos programas Horizonte 2020 
e Mecanismo Interligar a Europa tal 
como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafetar uma parte do
financiamento atualmente destinado a 
esses programas em benefício do FEIE.

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

Or. en

Justificação

Suprimir a referência à utilização do programa Horizonte 2020 e do orçamento do MIE.

Alteração 211
Francesc Gambús
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 212
Hans-Olaf Henkel

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) Para financiar em parte a contribuição 
a partir do orçamento da União, as 
dotações disponíveis do programa 
Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020), 
previsto pelo Regulamento (UE) n.º 
1291/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho2, e do Mecanismo Interligar a 
Europa, previsto no Regulamento (UE) n.º 
1316/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho3, devem ser reduzidas. Esta 
redução não é aplicável a fundos que 
destinados a projetos de investigação 
fundamentais, organizações de 
investigação financiadas pelo Estado e 
universidades. Estes programas 
prosseguem objetivos que não são 
retomados no FEIE. Todavia, a redução de 
ambos os programas com vista ao 



AM\1053517PT.doc 123/178 PE551.907v01-00

PT

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

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 213
Milan Zver

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

3 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

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

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 
n.º 67/2010 (JO L 348 de 20.12.2013, p. 
129).

Or. en

Alteração 214
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Alteração 215
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Para apoiar a política de 
investimento da UE e as operações do 
FEIE, é essencial que outros programas 
centrados no investimento, como o 
Horizonte 2020 e o Mecanismo Interligar 
a Europa, sejam integralmente 
executados em conformidade com o 
orçamento previsto no regulamento QFP 
e nos Regulamentos (UE) n.os 1291/2013 e 
1316/2013. É particularmente importante 
continuar a construir a base científica, de 
investigação e tecnológica sobre a qual a 
inovação possa prosperar. Isto significa 
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que os programas previstos para o 
financiamento da investigação básica e 
aplicada, como o programa Marie-Curie, 
o Conselho Europeu de Investigação, o 
programa das Tecnologias futuras e 
emergentes, o Programa de acesso às 
infraestruturas de investigação, bem como 
a investigação em colaboração com a UE 
que beneficia universidades e 
organizações de investigação ao abrigo 
dos objetivos da liderança industrial e dos 
desafios sociais do programa Horizonte 
2020 devem ser integralmente executados 
até 2020.

Or. en

Alteração 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Visto que o FEIE deve contribuir 
para ajudar as empresas a superar a 
escassez de capital, corre-se o risco de que 
a investigação científica fundamental ou 
em fase inicial não seja beneficiada pela 
adoção do presente regulamento. A 
Comissão deve, por conseguinte, 
assegurar que os fundos reafetados 
provenientes do orçamento da UE não 
sejam retirados dos programas que 
financiam estas atividades.

Or. en

Alteração 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(29-A) O FEIE deve ajudar a ultrapassar 
as atuais dificuldades da Europa no 
domínio do investimento e, assim, 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial da União. 
Por conseguinte, a contribuição do 
orçamento da União para o fundo de 
garantia da UE deve ser reafetado a partir 
de fundos que não sejam os já atribuídos 
à política de coesão.

Or. en

Alteração 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Dados os compromissos 
plurianuais que caracterizam alguns dos 
atuais programas da UE, a utilização, se 
adequado, de todos os mecanismos de 
flexibilidade disponíveis e as disposições 
pertinentes ao abrigo do Regulamento 
QFP 2014-2020 para financiar a 
contribuição do orçamento da União para 
o fundo de garantia do orçamento da UE, 
devem garantir a linearidade máxima do 
financiamento destes programas da UE 
para assegurar o seu funcionamento e 
viabilidade.

Or. en

Alteração 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

(31) A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros e do Parlamento 
Europeu, devem promover a criação de 
uma reserva transparente de projetos de 
investimento atuais e futuros na União que 
são adequados para investimento.

Or. en

Alteração 220
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Os Estados-Membros deverão 
poder participar na criação do diretório 
europeu de investimento, designadamente 
prestando informações à Comissão e ao 
BEI sobre projetos de investimento no seu 
território. Antes de lançarem o diretório, a 
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Comissão e o BEI devem proceder a 
consultas adequadas com 
Estados-Membros, peritos e partes 
interessadas, sobre os princípios e 
orientações dos projetos que constarão do 
diretório e o modelo para a publicação de 
informações sobre projetos individuais.

Or. en

Alteração 221
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Foi aditado supra um considerando exaustivo sobre as obrigações de comunicação.

Alteração 222
Kaja Kallas

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve 
assegurar a existência de um processo de 
consulta e participação pública 
equivalente ao que existe para a 
concessão de fundos estruturais e de 
investimentos, além de informar 
regularmente o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre os progressos e o impacto 
do FEIE.

Or. it

Alteração 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) Para garantir a responsabilização 
perante os cidadãos europeus, o BEI deve 
informar regularmente o Parlamento
Europeu e o Conselho sobre os progressos 
e o impacto do FEIE. Para o efeito deve 
ser elaborado um relatório semestral, que 
indique:

Quais os projetos financiados, os 
instrumentos financeiros utilizados e o 
estado de execução dos projetos 
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financiados. No caso dos projetos 
chumbados, o relatório deve incluir uma 
análise exaustiva da situação, salientando 
as possíveis repercussões no fundo de 
garantia.

Or. en

Alteração 225
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Uma vez que os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar o investimento 
na União e assegurar um acesso mais 
alargado ao financiamento para as 
empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido às disparidades 
na sua capacidade orçamental para agir, 
mas podem, em virtude da sua dimensão e 
efeitos, ser melhor alcançados a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

(36) Uma vez que o objetivo do presente 
regulamento, a saber, apoiar o investimento 
na União, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros devido 
às disparidades na sua capacidade 
orçamental para agir, mas pode, em virtude 
da sua dimensão e efeitos, ser mais bem
alcançado a nível da União, a União pode 
adotar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

Or. en

Alteração 226
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) Uma vez que os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar o investimento 
na União e assegurar um acesso mais 
alargado ao financiamento para as 
empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido às disparidades 
na sua capacidade orçamental para agir, 
mas podem, em virtude da sua dimensão e 
efeitos, ser melhor alcançados a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

(36) Uma vez que os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar o investimento 
na União e assegurar um acesso mais 
alargado ao financiamento para as 
empresas com menos de 3 000 
trabalhadores, podem – num número 
limitado de casos de inadequação dos 
mercados – não ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros 
isoladamente, mas podem, em virtude da 
sua dimensão e efeitos, ser mais bem
alcançados a nível da União, a União pode 
adotar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

Or. en

Justificação

Com efeito, muito pode ser alcançado a nível regional e dos Estados-Membros – e o FEIE 
não deve excluir nenhum mecanismo de apoio ao funcionamento a nível nacional ou regional.

Alteração 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Uma vez que os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar o 
investimento na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento 
para as empresas com menos de 3000 
trabalhadores, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 

(36) Uma vez que os objetivos do presente 
regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido às disparidades 
na sua capacidade orçamental para agir, 
mas podem, em virtude da sua dimensão e 
efeitos, ser mais bem alcançados a nível da 
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Estados-Membros devido às disparidades 
na sua capacidade orçamental para agir, 
mas podem, em virtude da sua dimensão e 
efeitos, ser melhor alcançados a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

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

Or. it

Alteração 228
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) A Comissão e o BEI deverão 
celebrar um acordo que especifique as 
condições estabelecidas no presente 
regulamento para a gestão do FEIE que 
deverão assegurar. Esse acordo não 
deverá invadir a esfera de competências 
do legislador da União, da autoridade 
orçamental e do BEI, conforme 
estabelecido nos Tratados, e deverá, por 
conseguinte, ser limitado aos elementos 
que sejam principalmente de natureza 
técnica e administrativa e que, embora 
não sendo essenciais, sejam necessários 
para a execução efetiva do FEIE. Este 
acordo, juntamente com as orientações 
em matéria de investimento, deve ser 
adotado pela Comissão como ato 
delegado.

Or. en
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Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. O acordo deve aplicar estas decisões. O acordo FEIE 
deve ser adotado por meio de ato delegado para permitir o controlo adequado pelo 
legislador.

Alteração 229
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

(Inserido abaixo.)

Alteração 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão celebrará um acordo com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI) com 
vista à instituição de um Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos («FEIE»), 
para o período 2015-2020.

Or. en



PE551.907v01-00 136/178 AM\1053517PT.doc

PT

Alteração 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão negociará um projeto de 
acordo com o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) com vista à instituição 
de um Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos («FEIE»), de acordo com os 
requisitos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 232
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEIE), uma garantia da UE 
e um fundo de garantia da UE.

Or. en

Alteração 233
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, o presente regulamento 
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prevê regras para a Comissão celebrar um 
acordo com o BEI tendo em vista a gestão 
do FEIE.

Or. en

Alteração 234
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 
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 
financiamento mais alargado e mais 
facilmente acessível 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. hr

Alteração 235
Carlos Zorrinho

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, facultando ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
através da:

– disponibilização de investimentos 
produtivos e estratégicos de longo prazo 



PE551.907v01-00 138/178 AM\1053517PT.doc

PT

na União; 

– garantia de um acesso mais alargado ao 
financiamento para as pequenas e médias 
empresas e as pequenas empresas de 
média capitalização, em particular as 
PME inovadoras e as empresas de média 
capitalização;

– garantia de um acesso mais alargado ao 
financiamento para redes de empresas, 
consórcios e parcerias, promovendo a 
eficiência coletiva a nível regional, 
nacional e europeu. 

Or. en

Alteração 236
Aldo Patriciello

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, incluindo projetos 
entre um Estado-Membro e um país 
terceiro, 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»).

Or. en

Alteração 237
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 
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 transformadores 
estratégicos na União, que promovam a 
atividade económica sustentável com 
elevados rendimentos sociais e 
ambientais, cumpram os objetivos da 
estratégia Europa 2020 e os objetivos 
previstos no artigo 194.º, n.º 1, do TFUE;

– garantir um maior acesso ao 
financiamento para as pequenas e médias 
empresas e as pequenas empresas de 
média capitalização, incluindo as 
empresas inovadoras.

Or. en

Alteração 238
Sorin Moisă

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 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 em toda a União, 
conferindo ao BEI capacidade de 
absorção de riscos mediante:

– a disponibilização de investimentos 
produtivos e estratégicos de longo prazo 
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na União, e

– a garantia de um acesso mais alargado 
ao financiamento por parte das pequenas e 
médias empresas e das pequenas empresas 
de média capitalização, em particular as 
PME inovadoras e as empresas de média 
capitalização.

Or. ro

Alteração 239
Kaja Kallas

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 e nas 
empresas inovadoras, facultando ao BEI 
capacidade de absorção de riscos («Acordo 
FEIE»).

Or. en

Alteração 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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 

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 
empresas de pequena e média dimensão, 
facultando ao BEI capacidade de absorção 
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(«Acordo FEIE»). de riscos («Acordo FEIE»), tendo em 
conta as necessidades consideráveis de 
financiamento das novas empresas, das 
empresas inovadoras de base tecnológica 
e das empresas criativas.

Or. en

Alteração 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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 
empresas inovadoras de micro, pequena e 
média dimensão, facultando ao BEI 
capacidade de absorção de riscos («Acordo 
FEIE»).

Or. en

Alteração 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 estratégicos na 
União e assegurar um acesso mais alargado 
ao financiamento por parte de MPME e 
cooperativas, facultando ao BEI 
capacidade de absorção de riscos («Acordo 
FEIE»).
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Or. en

Alteração 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 pequenas e médias empresas, 
com especial enfoque nas novas empresas 
inovadoras, facultando ao BEI capacidade 
de absorção de riscos («Acordo FEIE»).

Or. it

Alteração 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 conducentes ao 
crescimento competitivo e sustentável 
tendo em vista ultrapassar o défice de 
investimento entre os Estados-Membros 
da 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, bem como 
nas empresas inovadoras, nas novas 
empresas e em agrupamentos de 
empresas, facultando ao BEI capacidade 
de absorção de riscos («Acordo FEIE»).
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Or. en

Alteração 245
Francesc Gambús

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

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o FEIE facilitará o 
acesso financeiro dos empresários, 
especialmente de jovens e de primeiras 
empresas, que iniciam a sua atividade nos 
países mais afetados por elevadas taxas de 
desemprego.

Or. en

Alteração 246
Ivan Jakovčić

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 ou 
pelas autoridades regionais ou locais, bem 
como as entidades do setor privado.

Or. hr

Alteração 247
Aldo Patriciello
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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 as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros, bem 
como as entidades do setor privado

Or. it

Alteração 248
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 249
Nadine Morano

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, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros, as 
coletividades territoriais bem como as 
entidades do setor privado.

Or. fr

Alteração 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 deve ser aprovado pelo 
Parlamento Europeu antes da entrada em 
vigor do presente regulamento e 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.

Or. it

Alteração 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, 
incluindo os bancos nacionais de fomento 
ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, 
em particular os bancos nacionais de 
fomento ou as agências públicas detidas ou 
controladas pelos Estados-Membros, as 
plataformas específicas de investimento, 
bem como as entidades do setor privado.

Or. en

Alteração 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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, nas condições nele 
fixadas. 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.

Or. en

Alteração 254
Gunnar Hökmark

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, bem 
como as entidades do setor privado. As 
contribuições nacionais para o FEIE 
devem seguir as mesmas regras que 
outras despesas públicas e investir deve 
ser uma prioridade da política orçamental 
não devendo comprometer as regras do 
pacto de estabilidade.

Or. en

Alteração 255
Christian Ehler



PE551.907v01-00 148/178 AM\1053517PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As operações no âmbito do FEIE 
devem ser acordadas contratualmente e 
assinadas no prazo de três anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento. Os pagamentos e os 
compromissos de garantia podem ocorrer 
após o referido período.

Or. en

Justificação

Tendo em vista a necessidade de um estímulo imediato ao clima de investimento da Europa, a 
assinatura de contratos ao abrigo do FEIE deve realizar-se sem demora. Obviamente, apenas 
os projetos realmente elegíveis devem ser selecionados para apoio.

Alteração 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso um Estado-Membro pretenda 
contribuir para o orçamento do FEIE, 
deve ser-lhe dada a garantia de que os 
fundos concedidos se destinam a projetos 
a desenvolver no território nacional.

Or. it

Alteração 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão ficará habilitada a 
aderir ao Acordo FEIE em nome da 
União por meio de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 17.º, desde que 
o Acordo FEIE satisfaça os requisitos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 258
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A

Definições

Apenas para efeitos do presente 
regulamento, entende-se por:

(a) «bancos ou instituições de fomento 
nacionais», as entidades jurídicas que 
exerçam atividades financeiras a título 
profissional às quais um Estado-Membro 
confira mandato, a nível central, regional 
ou local, para o exercício de atividades
públicas de fomento ou desenvolvimento 
visando principalmente responder à 
inadequação do mercado ou a situações 
de investimento insuficiente;

(b) «plataformas de investimento», as 
entidades de finalidade especial, contas de 
gestão, mecanismos contratuais de 
cofinanciamento ou de partilha de riscos 
ou mecanismos instituídos por quaisquer 
outros meios através dos quais as 
entidades canalizem uma contribuição 
financeira por forma a financiar 
determinado número de projetos de 



PE551.907v01-00 150/178 AM\1053517PT.doc

PT

investimento;

(c) «pequenas e médias empresas» ou 
«PME», as micro, pequenas e médias 
empresas na aceção da Recomendação 
2003/361/CE;

(d) «pequenas empresas de média 
capitalização», as entidades jurídicas com 
menos de 499 trabalhadores, conforme 
definido na Orientações da Comissão 
constantes da Comunicação C(2014) 34/2
1-A;

(e) «fundo específico para a eficiência 
energética», a parceria público-privada 
ou público-pública inovadora dedicada à 
promoção e ao financiamento de medidas 
de eficiência energética nos 
Estados-Membros da União Europeia, 
incluindo ao nível das cidades e dos 
governos locais;

(f) «fundo de apoio às PME», o 
mecanismo de financiamento que prevê 
instrumentos de microfinanciamento, de 
dívida e de capitais próprios para 
pequenas empresas de média 
capitalização e PME, incluindo novas 
empresas e empresas derivadas;

(g) «adicionalidade», o apoio do FEIE a 
operações que respondam a problemas de 
inadequação dos mercados em matéria de 
investimento, e que não teria sido possível 
realizar nesse período a título de 
instrumentos normais do BEI sem o apoio 
do FEIE, ou na mesma medida durante 
esse período a título do FEI e de 
instrumentos da UE. Os projetos apoiados 
pelo FEIE, visando embora a criação de 
emprego e o crescimento, têm, regra 
geral, um perfil de risco mais elevado do 
que o dos projetos apoiados por operações 
normais do BEI, tendo a carteira do 
FEIE um perfil de risco globalmente mais 
elevado do que o da carteira atual de 
investimentos apoiados pelo BEI no 
âmbito das suas políticas normais de 
investimento.
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__________________
1-A Orientações relativas aos auxílios 
estatais que visam promover os 
investimentos de financiamento de risco.

Or. en

Alteração 259
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A

Definições

1. Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:

(a) «pequenas e médias empresas» ou 
«PME», as micro, pequenas e médias 
empresas na aceção da Recomendação 
2003/361/CE;

(b) «empresas de média capitalização», as 
entidades jurídicas com menos de 499 
trabalhadores que não sejam PME;

(c) «empresas de média capitalização», as 
entidades jurídicas com menos de 3 000 
trabalhadores que não sejam PME;

(d) «adicionalidade», o apoio do FEIE a 
operações que respondam:

– à inadequação dos mercados ou

– a situações de investimento insuficiente

e que não poderiam ter sido realizadas:

– nesse período ou

– em condições razoáveis ou

– na mesma medida

no âmbito de instrumentos 
disponibilizados por:
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– bancos de fomento regionais,

– bancos de fomento nacionais,

– bancos comerciais ou

– BEI, ao abrigo das suas políticas de 
investimento normais.

Logo, a garantia da UE pode ser 
combinada com os atuais instrumentos 
financeiros da UE, ou utilizada para os 
complementar, acelerar ou reforçar.

Or. en

Justificação

As definições são necessárias tendo em vista a criação de instrumentos financeiros adaptados 
a diferentes tipos de empresas e para apresentar uma definição juridicamente segura de 
adicionalidade.

Alteração 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A

Definições

Para efeitos do presente regulamento, 
aplicam-se as seguintes definições:

(a) «bancos ou instituições de fomento 
nacionais», entidades jurídicas que 
exerçam uma atividade financeira a título 
profissional e às quais um 
Estado-Membro confira um mandato 
público, a nível central, regional ou local, 
para o exercício de atividades públicas de 
fomento ou desenvolvimento, que 
procurem responder a problemas de 
inadequação dos mercados;

(b) «plataforma de investimento», 
mecanismo de cofinanciamento criado 
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para financiar projetos através de um 
veículo para fins específicos, de uma 
conta gerida ou de um contrato. A 
plataforma de investimento pode ser 
plurinacional, regional, macrorregional 
(reunindo vários Estados-Membros 
interessados em grandes projetos numa 
determinada área geográfica), nacional 
(agrupando determinados projetos de 
investimento no território de um dado 
Estado-Membro) ou setorial (entre vários 
Estados-Membros, num único setor);

(c) «adicionalidade», apoio do FEIE a 
operações que respondam a problemas de 
inadequação dos mercados em matéria de 
investimento, e que não teria sido possível 
realizar nesse período a título de 
instrumentos normais do BEI sem o apoio 
do FEIE, ou na mesma medida durante 
esse período a título do FEI e de 
instrumentos da UE. Os projetos apoiados 
pelo FEIE, visando embora a criação de 
emprego e o crescimento, têm, regra 
geral, um perfil de risco mais elevado do 
que o dos projetos apoiados por operações 
normais do BEI.

Or. en

Justificação

A alteração visa especificar o conceito de adicionalidade e assegurar que este reflete também 
o impulso macroeconómico original da iniciativa e capta todos os tipos de inadequação dos 
mercados. Por conseguinte, a concessão de empréstimos deve ter ainda em consideração as 
condições do ciclo e os défices de investimento, onde quer que surjam na Europa.

Alteração 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A

Definições

Exclusivamente para efeitos do presente 
regulamento, entende-se por:

(a) «bancos ou instituições de fomento 
nacionais», as entidades jurídicas que 
exerçam atividades financeiras a título 
profissional às quais um Estado-Membro 
confira mandato, a nível central, regional 
ou local, para o exercício de atividades 
públicas de fomento ou desenvolvimento;

(b) «plataformas de investimento», as 
entidades de finalidade especial, contas de 
gestão, mecanismos contratuais de 
cofinanciamento ou de partilha de riscos 
ou mecanismos instituídos por quaisquer 
outros meios através dos quais as 
entidades canalizem uma contribuição 
financeira por forma a financiar 
determinado número de projetos de 
investimento;

(c) «pequenas e médias empresas» ou 
«PME», as micro, pequenas e médias 
empresas na aceção da Recomendação 
2003/361/CE;

(d) «empresas de média capitalização», as 
entidades jurídicas com menos de 3 000 
trabalhadores que não sejam PME;

(e) «Acordo FEIE», instrumento jurídico 
através do qual a Comissão e o BEI 
especificam as condições estabelecidas no 
presente regulamento para a gestão do 
FEIE;

(f) «Acordo PEAI», instrumento jurídico 
através do qual a Comissão e o BEI 
especificam as condições estabelecidas no 
presente regulamento para a 
implementação da PEAI;

(g) «adicionalidade», apoio do FEIE a 
operações que respondam a problemas de 
inadequação dos mercados em matéria de 
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investimento, e que não teria sido possível 
realizar nesse período a título de 
instrumentos normais do BEI sem o apoio 
do FEIE, ou na mesma medida durante 
esse período a título do FEI e de 
instrumentos da UE. Os projetos apoiados 
pelo FEIE, visando embora a criação de 
emprego e o crescimento, têm, regra 
geral, um perfil de risco mais elevado do 
que o dos projetos apoiados por operações 
normais do BEI, tendo a carteira do 
FEIE um perfil de risco globalmente mais 
elevado do que o da carteira atual de 
investimentos apoiados pelo BEI no 
âmbito das suas políticas normais de 
investimento.

Or. en

Alteração 262
Christian Ehler

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

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»), de acordo com os requisitos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 263
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º -1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão ficará habilitada a aderir 
ao Acordo FEIE em nome da União por 
meio de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 17.º, desde que 
o Acordo FEIE satisfaça os requisitos do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. O acordo deve aplicar estas decisões. O acordo FEIE 
deve ser adotado por meio de ato delegado para permitir o controlo adequado pelo 
legislador. Aplica-se igualmente às alterações.

Alteração 264
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

-1-A. A Comissão ficará habilitada a 
aceitar alterações posteriores ao Acordo 
FEIE em nome da União por meio de atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
17.º, desde que as alterações ao Acordo 
FEIE satisfaçam os requisitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. O acordo deve aplicar estas decisões. O acordo FEIE 
deve ser adotado por meio de ato delegado para permitir o controlo adequado pelo 
legislador.
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Alteração 265
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(a) disposições que regem a instituição do 
FEIE como um mecanismo de garantia 
distinto, claramente identificável e 
transparente, e gerido pelo BEI com 
contabilidade separada;

(a) disposições relativas ao 
estabelecimento do FEIE bem como ao 
montante e às condições da contribuição 
financeira a prestar pelo BEI, incluindo:

(i) as disposições que regem o 
estabelecimento do FEIE como um 
mecanismo distinto, claramente 
identificável e transparente, gerido pelo 
BEI com contabilidade separada, cujas 
operações sejam claramente distinguidas 
de outras operações do BEI;

(ii) o montante e as condições da 
contribuição financeira a prestar pelo 
BEI através do FEIE, e que não pode ser 
inferior a 5 000 000 000 EUR em 
garantias ou em numerário;

(iii) as condições do financiamento ou das 
garantias a prestar pelo BEI ao Fundo 
Europeu de Investimento («FEI») através 
do FEIE, o qual não deve ser inferior a 5 
mil e quinhentos milhões de euros; 

(iv) as disposições no sentido de o preço 
das operações ao abrigo da garantia da 
UE estar em consonância com a política 
geral do BEI em matéria de preços;

Or. en

Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 
disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 
conformidade.
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Alteração 266
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(b) montante e condições da contribuição 
financeira que é disponibilizada pelo BEI 
através do FEIE;

(b) disposições respeitantes ao governo do 
FEIE, em conformidade com o artigo 3.º, 
sem prejuízo dos Estatutos do Banco 
Europeu de Investimento, incluindo:

(i) a composição e número de membros do 
Conselho de Direção, de acordo com o 
artigo 3.º do presente regulamento;

(ii) o procedimento de nomeação do 
Diretor Executivo e do Diretor Executivo 
Adjunto, sua remuneração e condições de 
trabalho, que devem seguir as disposições 
relativas ao pessoal do BEI, as regras e os 
procedimentos relativos à sua substituição 
na função e à obrigação de prestar 
contas;

(iii) o procedimento de nomeação e 
destituição dos membros do Comité de 
Investimento, respetiva remuneração e 
condições de trabalho, modalidades de 
votação no referido comité, especificando 
o quórum e a atribuição de votos a cada 
membro, bem como as regras para a 
prevenção de conflitos de interesse que 
causam insatisfação nos membros do 
Comité de Investimento; 

(iv) o requisito de que o Conselho de 
Direção e o Comité de Investimento 
adotem individualmente o respetivo 
regulamento interno;

Or. en

Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 
disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 
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conformidade.

Alteração 267
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(c) condições do financiamento que é 
concedido pelo BEI ao Fundo Europeu de 
Investimento («FEI») através do FEIE;

c) disposições respeitantes à garantia da 
UE, que é uma garantia automática, 
incondicional e irrevogável a favor do 
BEI, incluindo:

(i) as regras pormenorizadas sobre a 
concessão da garantia da UE, nos termos 
do artigo 7.º, entre as quais as suas 
modalidades de cobertura e a sua 
cobertura definida das carteiras de tipos 
específicos de instrumentos;

(ii) o requisito de que a remuneração pela 
assunção de riscos seja repartida pelos 
contribuidores na proporção da respetiva 
quota na assunção de riscos;

(iii) os requisitos de que a remuneração 
atribuída à União e os pagamentos ao 
abrigo da garantia da UE são efetuados 
em tempo útil e só ocorrem uma vez por 
ano depois de a remuneração e as perdas 
resultantes das operações terem sido 
compensadas;

(iv) os requisitos que regem a utilização 
da garantia da UE nos termos do artigo 
5.º do presente regulamento, entre os 
quais as condições de pagamento, tais 
como prazos específicos, juros sobre os 
montantes devidos e os necessários 
mecanismos de liquidez;

(v) as disposições e procedimentos 
respeitantes à recuperação de créditos, 
que é confiada ao BEI, em consonância 
com o artigo 7.º, n.º 4;

Or. en
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Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 
disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 
conformidade.

Alteração 268
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c) condições do financiamento que é 
concedido pelo BEI ao Fundo Europeu de 
Investimento («FEI») através do FEIE;

(c) o montante e as condições do 
financiamento que é concedido pelo BEI 
ao Fundo Europeu de Investimento («FEI») 
através do FEIE e que não deve ser 
inferior a 5 mil milhões de euros;

Or. en

Alteração 269
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(d) disposições respeitantes ao governo do 
FEIE, em conformidade com o artigo 3.º, 
sem prejuízo dos Estatutos do Banco 
Europeu de Investimento;

(d) modalidades de aprovação pelo Comité 
de Investimento da utilização da garantia 
da UE em projetos individuais de acordo 
com o presente regulamento e, em 
particular, com o artigo 2.º-A;

Or. en

Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 
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disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 
conformidade.

Alteração 270
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(e) regras pormenorizadas sobre a 
prestação da garantia da UE, em 
conformidade com o artigo 7.º, incluindo 
a sua cobertura limitada das carteiras de 
tipos específicos de instrumentos, o seu 
acionamento (que - com exceção de 
possíveis casos de perdas de capital 
próprio - apenas deverão ocorrer uma vez 
por ano, quando os lucros e perdas 
resultantes das operações tiverem sido 
compensados) e a sua remuneração, bem 
como o requisito de a remuneração pela 
assunção de riscos ser repartida pelos 
contribuidores na proporção da respetiva 
quota de risco;

(e) procedimentos de apresentação de 
propostas de investimento e aprovação das 
propostas para a utilização da garantia da 
UE, incluindo:

(i) o procedimento de transmissão de 
projetos ao Comité de Investimento;

(ii) o requisito de que o procedimento de 
apresentação e aprovação de propostas de 
utilização da garantia da UE não 
prejudica as regras relativas à tomada de 
decisão do BEI estabelecidas nos 
Estatutos do Banco Europeu de 
Investimento;

(iii) as regras que especifiquem em 
pormenor as disposições transitórias 
previstas no artigo 20.º, e em especial o 
modo como as operações assinadas pelo 
BEI durante o período a que se refere o 
artigo 20.º serão incluídas na cobertura 
da garantia da UE.

Or. en
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Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 
disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 
conformidade.

Alteração 271
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(f) disposições e procedimentos no que diz 
respeito à recuperação de créditos;

(f) procedimentos de apresentação de 
propostas de investimento e aprovação das 
propostas para a utilização da garantia da 
UE, incluindo:

(i) o procedimento de transmissão de 
projetos ao Comité de Investimento;

(ii) o requisito de que o procedimento de 
apresentação e aprovação de propostas de 
utilização da garantia da UE não 
prejudica as regras relativas à tomada de 
decisão do BEI estabelecidas nos 
Estatutos do Banco Europeu de 
Investimento;

(iii) as regras que especifiquem em 
pormenor as disposições transitórias 
previstas no artigo 20.º, e em especial o 
modo como as operações assinadas pelo 
BEI durante o período a que se refere o 
artigo 20.º serão incluídas na cobertura 
da garantia da UE.

Or. en

Justificação

Os acordos FEIE devem ser somente de natureza administrativa, deixando para o legislador 
os elementos cruciais da iniciativa. Por conseguinte, devem fazer parte do regulamento as 
disposições aplicáveis e não o Acordo FEIE. Foram aplicadas disposições detalhadas em 
conformidade.
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Alteração 272
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(g) requisitos relativos à utilização da 
garantia da UE, nomeadamente no que se 
refere a prazos específicos e indicadores 
essenciais de desempenho;

Suprimido

Or. en

Justificação

Foram inseridas acima disposições detalhadas que cobrem este aspeto.

Alteração 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Texto da Comissão Alteração

(g) requisitos relativos à utilização da 
garantia da UE, nomeadamente no que se 
refere a prazos específicos e indicadores 
essenciais de desempenho;

(g) requisitos relativos à utilização da 
garantia da UE, tais como a conformidade 
com os objetivos e os critérios de 
elegibilidade enunciados no artigo 5.º, 
n.os 2 e 2-A, bem como no que se refere a 
prazos específicos e indicadores essenciais 
de desempenho, incluindo criação direta 
de empregos e participação das PME;

Or. en

Alteração 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) requisitos relativos à utilização da 
garantia da UE, nomeadamente no que se 
refere a prazos específicos e indicadores 
essenciais de desempenho;

(g) requisitos relativos à utilização da 
garantia da UE, nomeadamente no que se 
refere a prazos específicos, projetos-chave 
e domínios do financiamento 
estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2, e 
indicadores essenciais de desempenho;

Or. en

Alteração 275
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(h) disposições relativas ao financiamento 
necessário para a PEAI em conformidade 
com o n.º 2, terceiro parágrafo;

(h) disposições relativas ao financiamento 
necessário para a criação e o 
funcionamento da PEAI em conformidade 
com os n.os 2, 2-A, 2-B e 2-C;

Or. en

Alteração 276
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(j) modalidades da garantia da União. Suprimido

Or. en
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Justificação

Foram inseridas acima disposições detalhadas que cobrem este aspeto.

Alteração 277
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(j-A) qualquer outra condição de natureza 
administrativa ou organizacional 
necessária para a gestão do FEIE.

Or. en

Alteração 278
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

O Acordo FEIE estabelecerá uma 
distinção clara entre as operações 
efetuadas com o apoio do FEIE e as 
demais operações do BEI.

Suprimido

Or. en

Justificação

Foram inseridas acima disposições detalhadas que cobrem este aspeto.

Alteração 279
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção 
clara entre as operações efetuadas com o 
apoio do FEIE e as demais operações do 
BEI.

O Acordo FEIE estabelecerá uma distinção 
clara entre as operações efetuadas com o 
apoio do FEIE e as demais operações do 
BEI. Contudo, são aplicáveis as 
orientações e os critérios em matéria de 
investimento adotados pelo BEI em 23 de 
julho de 2013.

Or. en

Alteração 280
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

O Acordo FEIE preverá que as atividades 
do FEIE realizadas pelo FEI são 
governadas pelos órgãos de governo do 
FEI.

O Acordo FEIE preverá ainda que:

(a) as atividades do FEIE realizadas pelo 
FEI são governadas pelos órgãos de 
governo do FEI;

(b) As remunerações atribuíveis à União 
em resultado das operações apoiadas pelo 
FEIE sejam registadas no orçamento 
geral da União após a dedução dos 
pagamentos devido ao acionamento da 
garantia da UE e constituam receitas 
afetadas internas que deverão ser 
proporcionalmente reintroduzidas aos 
programas cujas dotações foram 
reduzidas com o objetivo de criar o fundo 
de garantia do FEIE.

Or. en
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Alteração 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Texto da Comissão Alteração

O Acordo FEIE preverá que as atividades 
do FEIE realizadas pelo FEI são 
governadas pelos órgãos de governo do 
FEI.

O Acordo FEIE preverá que as atividades 
do FEIE realizadas pelo FEI são 
governadas pelos órgãos de governo do 
FEI, de acordo com o disposto no presente 
regulamento, em particular no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 282
Christian Ehler

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. en

Justificação

As receitas e reembolsos excedentários que ultrapassam o montante-objetivo da garantia da 
UE devem ser reintroduzidos no orçamento geral da União e reatribuídos às rubricas 
orçamentais que a princípio contribuíram para o fundo de garantia.

Alteração 283
Claude Turmes
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em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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.

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento («PEAI») para prestar o 
apoio necessário ao desenvolvimento de 
projetos de investimento nos termos 
definidos no artigo 5.º, no seio do BEI. A 
PEAI basear-se-á 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 de 
aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos no interior da 
União. No apoio a prestar, a PEAI 
dedicará especial atenção às necessidades 
de pequenos projetos e de projetos 
promovidos pelas cidades e os governos 
locais. 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. en

Alteração 284
Kaja Kallas

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

Texto da Comissão Alteração

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
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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.

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. Será dada atenção 
particular à informação e ao apoio de 
empresários inovadores.

Or. en

Alteração 285
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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 

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 e complementá-los sempre 
que possível de forma descentralizada, 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 âmbito do 
FEIE. Isto inclui o apoio à utilização da 
assistência técnica para a estruturação dos 
projetos, a utilização de instrumentos 
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aconselhamento, se necessário, sobre 
questões relevantes no domínio da 
legislação da UE.

financeiros inovadores e a utilização de 
parcerias público-privadas e 
aconselhamento, se necessário, e sem 
prejuízo da competência da Comissão 
para controlar a aplicação do direito da 
União, sobre questões relevantes no 
domínio da legislação da UE.

Or. en

Alteração 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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, tendo em conta as 
diferenças entre Estados-Membros, em 
particular aqueles onde os mercados de 
capitais estão menos desenvolvidos.

Or. en
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Alteração 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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 
domínios e áreas de legislação da UE, e 
sobre políticas particularmente relevantes 
para os objetivos fixados no artigo 5.º, 
n.º 2. 

A PEAI presta apoio direcionado para as 
áreas que têm em conta as necessidades 
de assistência técnica e as lacunas em 
matéria de reforço de capacidades sempre 
que surjam na Europa, 
independentemente da sua localização 
geográfica.

Or. en

Justificação

Os serviços de aconselhamento prestados pela PEAI devem manter-se totalmente não 
afetados: A Plataforma é chamada a preencher as lacunas em matéria de capacidade 
institucional e a tratar das necessidades de assistência técnica no desenvolvimento e 
elaboração de projetos, sempre que estas surjam na Europa.
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Alteração 288
Claude Turmes
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Transferido para o n.º 2-A.

Alteração 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 bancos nacionais de 
fomento e das autoridades de gestão dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento e envolverá os parceiros, de 
acordo com o disposto no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013. Em 
particular, a PEAI basear-se-á nas boas 
práticas seguidas em programas como o 
ELENA (Assistência Europeia à Energia 
Local), o InnoFin (Financiamento da UE 
para Inovadores) e o FEEE (Fundo 
Europeu para a Eficiência Energética).
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Alteração 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Or. en

Alteração 291
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os serviços prestados pela PEAI 
incluem:

(a) providenciar um ponto de entrada 
único para a prestação de assistência 
técnica às autoridades e aos promotores 
de projetos;

(b) ajudar, se necessário, os promotores a 
aperfeiçoarem os seus projetos para que 
estes cumpram os critérios de 
elegibilidade estabelecidos no presente 
regulamento;

(c) mobilizar conhecimentos locais com 
vista a facilitar o apoio prestado pelo 
FEIE em toda a União;
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(d) providenciar uma plataforma de 
intercâmbio entre pares e de partilha de 
conhecimentos em matéria de 
desenvolvimento de projetos.

(e) disponibilizar uma plataforma de 
assistência técnica descentralizada para a 
inclusão de pequenos projetos dirigidos 
por cidades e PME no domínio da 
eficiência energética em projetos de maior 
escala suscetíveis de serem negociados 
com os bancos;

(f) apoiar a criação de fundos para a 
eficiência energética a nível 
macrorregional, nacional ou local;

(g) providenciar plataformas de 
assistência técnica descentralizada para 
apoiar o desenvolvimento de projetos das 
PME, incluindo novas empresas e 
empresas derivadas, e a sua colaboração 
com universidades e organizações de 
investigação.

Or. en

Alteração 292
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Para atingir os objetivos referidos 
nos n.os 1 e 2-A, a PEAI recorrerá aos 
conhecimentos especializados do BEI, da 
Comissão, dos bancos nacionais de 
fomento e das autoridades de gestão dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento. Nos casos pertinentes, a 
PEAI redireciona os promotores do 
projeto para estas entidades e canaliza a 
prestação de assistência técnica através 
das mesmas.



AM\1053517PT.doc 175/178 PE551.907v01-00

PT

Or. en

Alteração 293
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Por cada garantia oferecida pela 
PEAI a uma plataforma de investimento, 
o FEIE deve assegurar a junção de 
recursos para que a assistência técnica 
disponibilizada totalize, no mínimo, 3 % 
da garantia.

Or. en

Alteração 294
Pavel Telička

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 em numerário ou sob a forma de 
uma garantia aceitável pelo BEI. As outras 
partes terceiras apenas poderão fornecer a 
sua contribuição em numerário. O número 
de membros do Conselho de Direção é 
distribuído entre a Comissão e o BEI 
assente no princípio da paridade.

Or. en

Alteração 295
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As contribuições nacionais para o FEIE 
devem seguir as mesmas regras que 
outras despesas públicas e investir deve 
ser uma prioridade da política orçamental 
não devendo comprometer as regras do 
pacto de estabilidade.

Or. en

Alteração 296
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A

Critérios de elegibilidade para a utilização 
da garantia da UE

O Acordo FEIE dispõe que o objetivo do 
FEIE se destina a apoiar projetos que:

(a) sejam consistentes com as políticas da 
União e sejam fundamentais para a 
transformação da economia da UE em 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo;

(b) sejam económica e tecnicamente 
viáveis;

(c) confiram adicionalidade;

(d) maximizem a mobilização de capitais 
do setor privado.

2. O Acordo FEIE dispõe ainda que o 
FEIE se destina a apoiar projetos que 
prossigam um dos seguintes objetivos 
gerais:
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(a) investigação e desenvolvimento e 
inovação, nomeadamente através do apoio 
financeiro a infraestruturas de 
investigação, instalações para 
ações-piloto e de demonstração, 
cooperação entre as universidades e a 
indústria, exploração e aceitação pelo 
mercado dos resultados da investigação, 
registo de patentes e transferência de 
tecnologias;

(b) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos 
transportes, especialmente em centros 
industriais; projetos de infraestruturas no 
domínio do ambiente, dos recursos 
naturais, do desenvolvimento urbano e no 
domínio social;

(c) tecnologias de informação e 
comunicação, incluindo infraestruturas 
digitais, nomeadamente banda larga e 
infraestruturas digitais para a indústria 
cultural e criativa; 

(d) desenvolvimento do setor energético, 
incluindo infraestruturas de energia, em 
particular interconexões de energia, 
expansão da energia renovável e 
eficiência energética e de recursos;

(e) concessão de apoio financeiro a 
empresas e a outras entidades com um 
número máximo de 3 000 trabalhadores, 
com especial incidência sobre as PME;

(f) investimento na educação e formação, 
na saúde, inovação, criatividade e cultura.

Or. en

Justificação

O presente regulamento deve estabelecer critérios de elegibilidade inequívocos. A 
contribuição para os objetivos especificados deve fazer parte do processo de estabelecimento 
da elegibilidade das propostas de projetos. Por conseguinte, os objetivos do FEIE foram 
igualmente transferidos para o presente artigo.
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Alteração 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A

Critérios de elegibilidade para a utilização 
da garantia da UE

O Acordo FEIE dispõe que o objetivo do 
FEIE se destina a apoiar projetos que:

(a) sejam coerentes com as políticas da 
União;

(b) sejam económica e tecnicamente 
viáveis;

(c) confiram adicionalidade;

(d) maximizem, sempre que possível, a 
mobilização de capitais do setor privado.

Or. en


