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Alteração 298
Sorin Moisă

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção, 
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com os 

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

objetivos enunciados no artigo 5.º, n.º 2. O 
Conselho de Direção elegerá, de entre os 
seus membros, um Presidente e respeitará 
de forma inequívoca os princípios de 
transparência, independência e 
democraticidade.

Or. it

Alteração 300
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE é 
governado por um Conselho de Direção.

1-A. O Conselho de Direção ficará
incumbido de definir a orientação 
estratégica, a afetação estratégica de ativos 
e as políticas e procedimentos 
operacionais, incluindo a política de 
investimento dos projetos suscetíveis de 
serem apoiados pelo FEIE e o perfil de 
risco do FEIE, em conformidade com o 
presente regulamento, e criará 
orientações de investimento para esse fim, 
por forma que a utilização da garantia da 
UE seja executada pelo Comité de 
Investimento.

Or. en
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Justificação

As orientações de investimento irão conter elementos essenciais e cruciais para a execução 
do FEIE e, por conseguinte, devem ser mencionadas no presente regulamento. O controlo 
pelo legislador deve ser assegurado através da adoção das orientações num ato delegado.

Alteração 301
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Conselho de Direção terá a 
responsabilidade de selecionar 
investimentos que possam proporcionar 
uma rendibilidade dos investimentos e 
criar crescimento económico ao atrair 
mais investimentos.

Or. en

Alteração 302
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão deverá ser habilitada a 
aprovar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 17.º, no que se refere às 
orientações de investimento.

Or. en

Justificação

As orientações de investimento irão conter elementos essenciais e cruciais para a execução 
do FEIE. Por conseguinte, o controlo pelo legislador deve ser assegurado através da adoção 
das orientações num ato delegado.
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Alteração 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

O Conselho de Direção deliberará por 
consenso.

Or. en

Alteração 304
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho de Direção 
serão comissários. Um deles terá de ser o 
Comissário responsável pela Investigação, 
Ciência e Inovação.

Or. en

Alteração 305
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Direção elegerá, de entre 
os seus membros, um Presidente.

Or. en

Justificação

Suprimido anteriormente e reinserido aqui.

Alteração 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 307
Pavel Telička

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

Texto da Comissão Alteração

Quando outras partes aderirem ao Acordo 
FEIE, em conformidade com o artigo 1.º, 

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

n.º 2, o número de membros e votos no 
seio do Conselho de Direção será atribuído 
aos contribuidores em função da dimensão 
das respetivas contribuições sob a forma de 
numerário ou garantias. O número de 
membros e votos da Comissão e do BEI, de 
acordo com o n.º 2, será recalculado em 
conformidade, mas a Comissão e o BEI 
deverão possuir sempre, em conjunto, 
pelo menos metade dos lugares e dos 
votos.

Or. en

Alteração 308
Edouard Martin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O diretor executivo apresentará 
trimestralmente ao Conselho de Direção 
um relatório sobre as atividades do FEIE.

O diretor executivo apresentará 
trimestralmente ao Conselho de Direção e 
ao Parlamento Europeu um relatório 
sobre as atividades do FEIE.

Or. en
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Alteração 310
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Diretor Executivo e o Diretor Executivo 
Adjunto serão nomeados pelo Conselho de 
Direção sob proposta conjunta da 
Comissão e do BEI, por um mandato de 
três anos, renovável no máximo três vezes.

Or. it

Alteração 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

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

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

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 
um Comité de Investimento, que será 
responsável pela análise das potenciais 
operações em sintonia com as políticas de 
investimento do FEIE e pela aprovação do 
apoio da garantia da UE para essas 
operações, em conformidade com o 
artigo 5.º, independentemente da sua 
localização geográfica. O parecer do 
Comité de Investimento não será 
vinculativo no que respeita à aprovação 
das operações selecionadas.

Or. en

Justificação

Visto que o Banco Europeu de Investimento já será responsável pela seleção dos projetos e 
pelo procedimento para concessão de ajuda financeira, o nível de responsabilidade e análise 
dos projetos pelo Comité de Investimento deve ser clarificado, no sentido de evitar 
duplicações desnecessárias do trabalho feito pelo BEI.

Alteração 313
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 
um Comité de Investimento, que será 
responsável pela análise das potenciais 
operações em sintonia com as políticas de 
investimento do FEIE e pela aprovação do 
apoio da garantia da UE para essas 
operações, que se encontram plenamente
em conformidade com os objetivos e os 
critérios estabelecidos no artigo 5.º.

Or. en
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Alteração 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Texto da Comissão Alteração

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

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 
um Comité de Investimento, que será 
responsável pela análise das potenciais 
operações em sintonia com as políticas de 
investimento do FEIE e pela aprovação do 
apoio da garantia da UE para essas 
operações:

(a) em conformidade com o artigo 5.º;

(b) em conformidade com os objetivos da 
UE em matéria de clima e de energia para 
2020, 2030 e 2050, de modo a evitar pôr 
em causa estes objetivos ou gerar efeitos 
de cristalização de tecnologias, processos 
de produção ou infraestruturas que 
estejam em risco de ser abandonados;

(c) com um comprovado valor 
acrescentado económico, social e 
sustentável na promoção das inovações, 
competências, emprego e competitividade 
da UE; e

(d) independentemente da sua localização 
geográfica.

Or. en

Alteração 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

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

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 
um Comité de Investimento, que será 
responsável pela análise das potenciais 
operações em sintonia com as políticas de 
investimento do FEIE e pela aprovação do 
apoio da garantia da UE para essas 
operações, em conformidade com o 
artigo 5.º, independentemente da sua 
localização geográfica, mas dando 
prioridade aos setores dos Estados-
Membros particularmente afetados pela 
crise.

Or. it

Alteração 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

O acordo FEIE disporá que o FEIE tenha 
um Comité de Investimento, que será 
responsável pela análise das potenciais 
operações em sintonia com as políticas de 
investimento do FEIE e pela aprovação do 
apoio da garantia da UE para essas 
operações, em conformidade com o 
artigo 5.º, independentemente da sua 
localização geográfica, com o 
envolvimento adequado dos parceiros 
sociais no processo decisório.

Or. en

Alteração 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A necessidade deste Comité de Investimento (CI) não é clara e existe um risco potencial de 
esta estrutura abrandar todo o processo de aprovação de projetos abrangidos pelo FEIE. Por 
conseguinte, afigura-se adequado reduzir o número de peritos que integrarão o CI.
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Alteração 319
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por dez peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos 
nas áreas prioritárias definidas no artigo 
5.º, n.º 2, e serão nomeados pelo Conselho 
de Direção, por um mandato de três anos 
renovável.

Or. en

Alteração 320
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

As decisões tomadas pelo Comité de 
Investimento estarão isentas de qualquer 
interferência indevida.
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Or. en

Alteração 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos e 
serão nomeados pelo Conselho de Direção, 
por um mandato de três anos renovável. 
Três dos peritos deverão contar com uma 
experiência significativa num banco 
nacional de fomento.

Or. fr

Alteração 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por, no mínimo, seis peritos independentes 
e pelo Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos 
nas áreas dos projetos de investimento 
elencadas no artigo 5.º, n.º 2, e possuir 
um nível elevado de consciencialização 
dos desafios de investigação e inovação 
que se colocam nessas áreas.
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O Comité de Investimento será nomeado
pelo Conselho de Direção, por um mandato 
de três anos renovável.

Or. en

Justificação

A fim de promover a transição para uma economia inteligente, sustentável e hipocarbónica, 
os projetos precisam de ter uma componente significativa de investigação e inovação. Os 
peritos têm de estar cientes dos desafios que se colocam nessas áreas e do seu potencial de 
maior crescimento.

Alteração 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por 12 peritos independentes e pelo Diretor 
Executivo. Os peritos independentes 
deverão possuir um elevado nível de 
experiência de mercado relevante no 
domínio do financiamento de projetos nas 
áreas enunciadas no artigo 5.º, n.º 2, bem 
como nos mercados geográficos existentes 
na União.

O Comité de Investimento será nomeado
pelo Conselho de Direção, por um mandato 
de três anos renovável.

Or. en

Justificação

É necessário ajustar o número de membros do Comité de Investimento (CI), a fim de 
assegurar o funcionamento adequado deste órgão. Aumentar o número de membros para 12 
certamente tornaria o trabalho do Comité mais eficiente. Além disso, permitira a utilização 
de um potencial intelectual dos membros ainda maior, pois o aumento do número de 
membros pode garantir um maior número de domínios em que aqueles são especializados e 
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um maior âmbito de conhecimento relativamente a diferentes mercados, setores e à situação 
específica de determinados Estados-Membros.

Alteração 324
Edouard Martin

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos, 
bem como num ou em vários setores 
elencados no artigo 5.º, n.º 2, do presente 
regulamento; serão nomeados pelo 
Conselho de Direção, por um mandato de 
três anos renovável.

Or. fr

Alteração 325
Kaja Kallas

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio da estruturação e do 
financiamento de projetos. O Comité de 
Investimento deve possuir conhecimentos 
especializados em diferentes setores, com 
especial ênfase em investigação e 
desenvolvimento, energia, TIC e 
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transportes. Será nomeado pelo Conselho 
de Direção, por um mandato de três anos 
renovável.

Or. en

Alteração 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por oito peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 
no domínio do financiamento de projetos 
em geral e, se possível, especificamente 
também nas áreas políticas referidas no 
artigo 5.º, n.º 2. Serão nomeados pelo 
Conselho de Direção, por um mandato de 
até três anos renovável e não excedendo 
seis anos no total.

Or. en

Alteração 327
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por 12 peritos independentes e pelo Diretor 
Executivo, escolhidos por meio de um 
processo de seleção aberto e transparente. 
Os peritos independentes deverão possuir 
um elevado nível de experiência de 
mercado relevante no domínio do 



AM\1053527PT.doc 19/117 PE551.908v01-00

PT

por um mandato de três anos renovável. financiamento de projetos, um profundo 
conhecimento dos setores e dos mercados 
geográficos da União e serão nomeados 
pelo Conselho de Direção, por um mandato 
de três anos renovável.

Or. en

Alteração 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos e pelo Diretor Executivo. 
Os peritos serão selecionados com base no 
conhecimento e experiência relevante na 
gestão do financiamento de projetos e nos 
domínios da política de emprego, política 
industrial, energia, bem como 
investigação e inovação; serão nomeados 
pelo Conselho de Direção, por um mandato 
de três anos renovável.

Or. en

Alteração 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes, 
selecionados de acordo com a sua
experiência e os seus conhecimentos 
vastos e relevantes do mercado no domínio 
do financiamento de projetos e nos setores 
abrangidos pelo presente regulamento e 
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de Direção, por um mandato de três anos 
renovável.

pelo Diretor Executivo. Os peritos 
independentes serão nomeados pelo 
Conselho de Direção após a aprovação da 
comissão parlamentar competente por um 
mandato de três anos.

Or. it

Alteração 330
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes, incluindo 
nas áreas do emprego e assuntos sociais, 
ambiente e representantes da comunidade 
científica, e pelo Diretor Executivo. Os 
peritos independentes deverão possuir um 
elevado nível de experiência no domínio 
do financiamento de projetos, incluindo 
nas áreas do emprego e assuntos sociais, 
ambiente e representantes da comunidade 
científica, e serão nomeados pelo Conselho 
de Direção, por um mandato de três anos 
renovável.

Or. pt

Alteração 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será composto 
por seis peritos independentes e pelo 
Diretor Executivo. Os peritos 
independentes deverão possuir um elevado 
nível de experiência de mercado relevante 

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

no domínio do financiamento de projetos, 
bem como em desenvolvimento regional 
económico e social, e serão nomeados pelo 
Conselho de Direção, por um mandato de 
três anos renovável.

Or. en

Alteração 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafos 2-A, 2-B e 2-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

Os peritos do Comité de Investimento 
serão nomeados segundo um processo de 
seleção aberto e transparente. Ao nomear 
peritos para o Comité de Investimento, o 
Conselho de Direção garantirá que a 
composição do Comité de Investimento 
seja diversificada, de modo a assegurar 
um amplo conhecimento dos setores 
abrangidos pelo artigo 2.º-A e dos 
mercados geográficos existentes na 
União.

O Conselho de Direção do FEIE 
supervisionará o cumprimento dos 
objetivos do FEIE.

Quando participarem nas atividades do 
Comité de Investimento, os seus membros 
desempenharão as tarefas que lhes cabem 
de forma imparcial e no interesse do 
FEIE. Quando implementarem as 
orientações adotadas pelo Conselho de 
Direção e tomarem decisões sobre a 
utilização da garantia da UE, não 
poderão solicitar nem aceitar instruções 
do BEI, das instituições da União, dos 
Estados-Membros ou de qualquer outro 
organismo público ou privado. Serão 
estabelecidas disposições adequadas em 
matéria de organização para garantir a 
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independência operacional do Comité de 
Investimento, sem prejuízo do apoio 
analítico, logístico e administrativo que 
lhe seja prestado pelo pessoal do BEI.

Or. en

Alteração 333
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Acordo FEIE preverá a criação da 
Plataforma da Sociedade Civil para um 
Melhor Investimento, que deverá refletir a 
estrutura do Comité de Investimento. 
Ficará encarregada de acompanhar as 
operações de financiamento do FEIE, 
nomeadamente no que se refere ao 
cumprimento dos artigos 1.º e 5.º, e de 
apresentar recomendações ao Comité de 
Investimento.

Or. en

Alteração 334
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União prestará uma garantia ao BEI para 
operações de financiamento ou 
investimento efetuadas no interior da 
União e abrangidas pelo presente 
regulamento («garantia da UE»). A 
garantia da UE será concedida como uma 
garantia automática no que respeita aos 

A União prestará uma garantia ao BEI para 
operações de financiamento ou 
investimento efetuadas no interior da 
União e abrangidas pelo presente 
regulamento («garantia da UE»). A 
garantia da UE será uma garantia 
incondicional, irrevogável e pagável à 
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instrumentos referidos no artigo 6.º. vista a favor do BEI. A garantia da UE 
será concedida como uma garantia 
automática no que respeita aos 
instrumentos referidos no artigo 6.º.

Or. en

Alteração 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União prestará uma garantia ao BEI para 
operações de financiamento ou 
investimento efetuadas no interior da 
União e abrangidas pelo presente 
regulamento («garantia da UE»). A 
garantia da UE será concedida como uma 
garantia automática no que respeita aos 
instrumentos referidos no artigo 6.º.

A União prestará uma garantia irrevogável 
e incondicional para operações de 
financiamento ou investimento efetuadas 
no interior da União, para operações entre 
um Estado-Membro e um país abrangido 
pela Política Europeia de Vizinhança, 
incluindo a Parceria Estratégica, pela 
Política de Alargamento, pelo Espaço 
Económico Europeu ou pela Associação 
Europeia de Comércio Livre, ou entre um 
Estado-Membro e um país ou território 
ultramarino, conforme previsto no anexo 
II do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, e abrangidas pelo 
presente regulamento («garantia da UE»). 
A garantia da UE será concedida como 
uma garantia automática no que respeita 
aos instrumentos referidos no artigo 6.º.

Or. en

Alteração 336
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A garantia da UE pode ser concedida 
para operações de financiamento e
investimento do BEI, mediante a 
celebração de um contrato entre o BEI ou 
o FEI e o beneficiário ou intermediário 
financeiro assinado até ... .

_________

* JO: inserir a data correspondente a três 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações anteriores sobre o período de assinatura limitada do 
FEIE.

Alteração 337
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) ser coerentes com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e os
objetivos da UE 2020;
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(b) ser económica e tecnicamente viáveis;

(c) conferir adicionalidade; e

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

Or. en

Alteração 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 339
Renato Soru

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

Texto da Comissão Alteração

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

A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI centradas na promoção da 
transição para uma economia inteligente, 
sustentável e hipocarbónica, bem como na 
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vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

dinamização da transição no sentido de 
uma economia digital, baseada na 
utilização inteligente das novas 
tecnologias disponíveis aprovadas pelo 
Comité de Investimento a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 5, ou de financiamento do 
FEI com vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

Or. en

Alteração 340
Kaja Kallas

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

Texto da Comissão Alteração

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

A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. O 
FEIE deverá visar projetos com um perfil 
de risco mais elevado do que os atuais 
instrumentos ou programas da União e do 
BEI, a fim de assegurar adicionalidade 
relativamente às operações já existentes. 
As operações em causa deverão ser 
coerentes com as políticas da União e 
apoiar um dos seguintes objetivos gerais:

Or. en

Alteração 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Alteração 343
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os objetivos passaram a fazer parte do artigo 2.º-A.

Alteração 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Texto da Comissão Alteração

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

A garantia da UE será concedida para as 
operações de financiamento e investimento 
do BEI aprovadas pelo Comité de 
Investimento a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 5, ou de financiamento do FEI com 
vista à realização de operações de 
financiamento e investimento do BEI, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2. As 
operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União, apoiar um dos 
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seguintes objetivos gerais: objetivos gerais infra e assumir prioridade 
em função dos seus efeitos externos 
positivos (isto é, não apenas o retorno do 
investimento para o próprio promotor do 
projeto, mas também a criação de 
emprego e, em termos mais gerais, os 
benefícios para o tecido social e 
geográfico em que opera):

Or. fr

Alteração 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 346
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Os objetivos passaram a fazer parte do artigo 2.º-A.

Alteração 347
Csaba Molnár

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 
energia, em especial as interconexões 
energéticas, a fim de atingir um mercado 
interno da energia plenamente integrado; 
e infraestruturas digitais;

Or. en

Alteração 348
Ivan Jakovčić

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hr

Alteração 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 350
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) desenvolvimento de infraestruturas no 
domínio dos transportes, em sinergia com 
as previstas nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 1316/2013;

Or. en

Alteração 351
Martina Werner, Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 
energia, em especial as interconexões de 
eletricidade e gás, sistemas de 
aquecimento urbano e projetos de 
eficiência energética; e infraestruturas 
digitais;

Or. en

Justificação

The Commission's Communication COM(2015)80 outlined that the right infrastructure is a 
precondition for completing the internal energy market. For this reason, emphasis should be 
put on increasing electricity and gas interconnections to achieve the electricity 
interconnection target of 10% and improving the security of gas supply to each MS. However, 
the internal energy market cannot be completed if only based on electricity and gas and so a 
true internal energy market should cover heating as well. District heating systems can supply 
heat to consumers that would otherwise be wasted and can provide an infrastructure to help 
increase the share of renewables in our energy mix. Communication COM(2015)80 also 
highlights the importance of energy efficiency and the need to treat it as an energy source in 
its own right, representing the value of the energy saved.

Alteração 353
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) desenvolvimento de infraestruturas;

Or. en

Alteração 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 
energia, em especial as interconexões 
energéticas e outros projetos em 
consonância com as prioridades da União 
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da Energia; e infraestruturas digitais;

Or. en

Alteração 356
Kaja Kallas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A sincronização dos sistemas de energia dos Estados-Membros que são ilhas de energia com 
o resto da UE deve ser uma prioridade, para se conseguir uma União da Energia em 
funcionamento.

Alteração 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) desenvolvimento do setor dos 
transportes, favorecendo a 
intermodalidade, a eficiência e a 
sustentabilidade, atentando especialmente 
nos centros industriais;

Or. it
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Alteração 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) desenvolvimento de infraestruturas de 
transporte, especialmente em centros 
industriais;

Or. en

Alteração 359
Anne Sander

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) desenvolvimento de infraestruturas, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 
energia, em especial as interconexões 
energéticas; e as infraestruturas digitais, 
nomeadamente o acesso à banda larga
nas zonas rurais;

Or. fr

Alteração 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 361
Martina Werner, Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) desenvolvimento de infraestruturas 
digitais, em especial nos espaços rurais, 
da tecnologia da informação e 
comunicação e da inovação, 
nomeadamente no que diz respeito à 
digitalização da cadeia de valor 
industrial;

Or. de

Justificação

A reindustrialização sustentável da União Europeia, com base no objetivo da Comissão 
Europeia de aumentar para 20 %, até 2020, a contribuição da indústria para o PIB, só 
poderá ser alcançada através de uma liderança tecnológica das empresas europeias. A 
digitalização da cadeia de valor – a «quarta revolução industrial» – coloca-nos aqui perante 
grandes desafios. O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) deverá apoiar 
em especial as PME nesta mudança.

Alteração 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) desenvolvimento de infraestruturas 
energéticas sustentáveis, em especial no 
domínio das interconexões das redes 
elétricas, das redes inteligentes a nível da 
distribuição e do armazenamento de 
energia;

Or. en

Alteração 363
Kaja Kallas

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) desenvolvimento de infraestruturas 
de telecomunicações, nomeadamente 
redes de banda larga e infraestruturas de 
serviços digitais;

Or. en

Justificação

Não existe uma definição de infraestruturas digitais nos programas da UE, pelo que se torna 
mais claro utilizar a definição apresentada nas orientações para as Telecomunicações do 
MIE («CEF Telecom») na presente proposta legislativa.

Alteração 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) desenvolvimento de plataformas de 
conhecimento e formação, que 
contenham uma forte concentração de 
competências digitais e empresariais para 
dar início a um ciclo virtuoso de evolução, 
tendo em vista desenvolver empresas 
fortes e inovadoras, bem como setores 
novos e de alta tecnologia;

Or. en

Alteração 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) desenvolvimento e modernização do 
setor da energia, aumentando a sua 
competitividade e melhorando a 
segurança do aprovisionamento de 
energia, incluindo a plena exploração de 
fontes de energia internas; 
desenvolvimento, em consonância com os 
objetivos da União em matéria de energia, 
de tecnologias com baixas emissões, 
incluindo tecnologias de carvão limpas;

Or. en

Alteração 366
Isabelle Thomas

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) criação de emprego;
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Or. fr

Alteração 367
Martina Werner, Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) desenvolvimento de infraestruturas 
energéticas sustentáveis, nomeadamente 
no que diz respeito às interligações, redes 
inteligentes para distribuição e 
armazenamento de energia;

Or. de

Alteração 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 369
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os objetivos passaram a fazer parte do artigo 2.º-A.

Alteração 370
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) investimento em educação e formação, 
nos setores culturais e criativos e na 
prestação de serviços de saúde públicos;

Or. en

Alteração 371
Martina Werner, Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 372
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) investigação e desenvolvimento e 
inovação;

Or. en

Alteração 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 374
Miapetra Kumpula-Natri

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) investimento em educação e formação, 
saúde, investigação e desenvolvimento, 
digitalização, projetos-piloto inovadores e 
inovação;

Or. en
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Alteração 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) investimento em educação e formação, 
iniciação profissional, saúde, investigação 
e desenvolvimento de tecnologias, bens e 
serviços sustentáveis, nomeadamente de 
tecnologias da informação e comunicação,
e inovação com vista à consecução dos 
objetivos europeus no domínio da energia 
e do ambiente para 2020, 2030 e 2050, 
destinados a acelerar a transição para 
uma economia hipocarbónica, circular e 
partilhada;

Or. it

Alteração 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 377
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 378
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) investimento em investigação, 
desenvolvimento e inovação, em 
consonância com os objetivos específicos 
identificados no Regulamento (UE) 
n.º 1291/2013;

Or. en

Alteração 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) melhoria e promoção da utilização 
inteligente das TIC e da integração das 
PME em cadeias de valor digitais;

Or. en
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Alteração 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

Suprimido

Or. en

Alteração 381
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os objetivos passaram a fazer parte do artigo 2.º-A.

Alteração 382
Csaba Molnár

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos, em 
consonância com as conclusões do 
Conselho Europeu sobre o quadro de 
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ação relativo ao clima e à energia para 
2030, realizado em 23 e 24 de outubro de 
2014;

Or. en

Alteração 383
Marek Józef Gróbarczyk

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável, dos 
recursos energéticos internos e eficiência 
energética e dos recursos;

Or. en

Alteração 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos, 
especialmente no que diz respeito aos 
projetos destinados a aumentar a 
eficiência energética em edifícios de 
habitação social;

Or. es

Alteração 385
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e
eficiência energética e dos recursos;

(c) desenvolvimento do sistema 
energético, em conformidade com o artigo 
194.º, n.º 1, do Tratado, nos seguintes 
setores:

- interconexões das redes elétricas, em 
consonância com os projetos de interesse 
comum identificados no Regulamento 
(UE) n.º 1316/2013, incluindo a ligação à 
rede de energia eólica offshore;

- investimento em eficiência energética, 
visando a execução dos objetivos de 
eficiência energética previstos nas 
diretivas 2012/27/UE e 2010/31/UE;

- expansão das energias renováveis, 
incluindo de projetos resultantes da 
aplicação dos mecanismos de cooperação 
em matéria de energias renováveis 
previstos na Diretiva 2009/28/CE, 
nomeadamente no domínio da energia 
eólica offshore;

Or. en

Alteração 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável,
eficiência energética e eficiência dos 
recursos, com particular destaque para a 
redução da procura de energia através da 
gestão da procura e da renovação de 
edifícios;

Or. en
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Alteração 387
Sorin Moisă

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e
eficiência energética e dos recursos;

(c) investimentos em energia, expansão da 
energia renovável, eficiência energética e 
eficiência na utilização dos recursos, com 
particular destaque para a redução da 
procura de energia através da gestão da 
procura e da renovação de edifícios;

Or. ro

Alteração 388
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) investimento em ensino e formação, 
saúde, tecnologias da informação e 
comunicação;

Or. en

Alteração 389
Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos; 
incluindo a resolução das perdas de 
energia durante o transporte através das 
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redes e desenvolvimento de tecnologias da 
Internet relacionadas com a energia e
aplicações de TIC hipocarbónicas;

Or. en

Alteração 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência e poupança energética e dos 
recursos;

Or. en

Alteração 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos, em 
consonância com os objetivos da União;

Or. en

Alteração 392
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável, 
tecnologias limpas, eficiência energética e 
eficiência dos recursos;

Or. en

Alteração 393
Ian Duncan

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável, como a 
eólica e a das ondas offshore, e eficiência 
energética e dos recursos;

Or. en

Alteração 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) desenvolvimento de interconexões de 
eletricidade, incluindo redes de ligação a 
instalações de energia eólica offshore;
expansão das capacidades da energia 
renovável, incluindo projetos resultantes 
da aplicação dos mecanismos de 
cooperação previstos na diretiva relativa 
às energias renováveis, nomeadamente no 
que se refere à produção de energia eólica 
offshore;

Or. en
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Alteração 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável,
eficiência energética e dos recursos, 
nomeadamente através de iniciativas que 
visem a redução da procura de energia e a 
renovação de edifícios;

Or. en

Alteração 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos, 
votando particular atenção a medidas de 
isolamento industrial e dos edifícios;

Or. it

Alteração 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e não 
convencional; e eficiência energética e dos 
recursos;
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Or. en

Alteração 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos, com 
particular destaque para projetos que 
invistam na promoção da economia 
circular;

Or. en

Alteração 399
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos;

(c) expansão da energia renovável e 
eficiência energética e dos recursos, bem 
como de concursos públicos inovadores, 
qualitativos e sustentáveis;

Or. en

Alteração 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

(c) expansão da energia renovável e (c) expansão da energia renovável e 
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eficiência energética e dos recursos; eficiência energética e dos recursos, tendo 
em conta o potencial regional para 
investimentos inteligentes;

Or. en

Alteração 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) desenvolvimento do crescimento 
azul, definido na Comunicação 
COM(2012)04941-A da Comissão, mais 
concretamente nos domínios da 
investigação fundamental, I&D, recolha 
de dados, formação, criação de empresas, 
proteção do ambiente e colocação no 
mercado de produtos e processos 
inovadores;

__________________
1-A Comunicação da Comissão Europeia, 
de 13 de setembro de 2012, intitulada 
«Crescimento Azul: Oportunidades para 
um crescimento marinho e marítimo 
sustentável», COM(2012)0494. 

Or. fr

Alteração 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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social;

Or. en

Alteração 403
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os objetivos passaram a fazer parte do artigo 2.º-A.

Alteração 404
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) projetos no domínio da proteção 
ambiental, de infraestruturas de gestão 
ambiental, da proteção dos recursos 
naturais e do reforço de serviços 
ecossistémicos, do desenvolvimento 
urbano sustentável e do setor social;

Or. en
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Alteração 405
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) desenvolvimento do setor energético, 
com especial destaque para a eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 407
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) projetos de infraestruturas e de 
inovação no domínio do mercado único 
digital, das administrações públicas e 
concursos públicos digitais, do ambiente, 
dos recursos naturais, do desenvolvimento 
urbano e no domínio social;
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Or. en

Alteração 408
Anne Sander

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) projetos de infraestruturas no domínio 
do ambiente, dos recursos naturais, do 
desenvolvimento urbano e das zonas 
fronteiriças, bem como no domínio social;

Or. fr

Alteração 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 410
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) desenvolvimento de capacidades de 
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produção industrial ou de cadeias de 
abastecimento de tecnologias na Europa, 
a fim de assegurar a liderança 
tecnológica europeia em setores como o 
fotovoltaico;

Or. en

Alteração 411
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) investimentos em projetos de 
eficiência de recursos nos setores público 
e privado;

Or. en

Alteração 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) o domínio social, nomeadamente no 
domínio urbano, na habitação social, no 
acolhimento de migrantes e na habitação 
destinada às comunidades 
marginalizadas;

Or. fr

Alteração 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 414
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os objetivos passaram a fazer parte do artigo 2.º-A.

Alteração 415
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) prestação de apoio financeiro às PME, 
nomeadamente empresas emergentes e 
decorrentes de investigação e sociedades 
de pequena e média capitalização, 
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fundo de maneio. incluindo o financiamento de risco para 
fundo de maneio.

Or. en

Alteração 416
Kaja Kallas

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) prestação de apoio financeiro às 
empresas a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 
incluindo o financiamento de risco para 
fundo de maneio, adequado de acordo com 
as várias etapas de desenvolvimento das 
empresas.

Or. en

Justificação

As empresas inovadoras, como as empresas emergentes, precisam de diferentes tipos de 
financiamento consoante o produto se encontre na fase de protótipo, seja atrativo e esteja a 
gerar lucros ou passe para as próximas etapas de desenvolvimento. Por conseguinte, é 
necessário apoio financeiro para estas diferentes etapas.

Alteração 417
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) prestação de apoio financeiro a 
empresas, bem como a outras entidades 
que possuam até 3 000 trabalhadores, 
com especial destaque para as PME.

Or. en
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Alteração 418
Csaba Molnár

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) os investimentos apoiados pelo 
FEIE deverão maximizar a qualidade da 
criação de emprego e melhorar a coesão 
económica, social e territorial, 
nomeadamente ao terem em devida conta 
as necessidades financeiras em países 
afetados pela crise, através de uma 
utilização adequada dos instrumentos 
financeiros disponíveis.

Or. en

Alteração 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) qualquer projeto abrangido pelos 
objetivos estabelecidos nos artigos 3.º e 4.º 
do Regulamento (UE) n.º 1316/2013.

Or. en

Alteração 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

(e-B) qualquer projeto abrangido pelos 
objetivos estabelecidos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 1291/2013.

Or. en

Alteração 421
Renato Soru

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

Texto da Comissão Alteração

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

A garantia da UE será igualmente 
concedida para operações de 
financiamento e de investimento 
realizadas por plataformas específicas de 
investimento e bancos ou instituições
nacionais de fomento aprovadas pelo 
Comité de Investimento referido no artigo 
3.º, n.º 5. As operações em causa devem 
ser consonantes com as políticas da União 
e apoiar os objetivos enunciados no 
presente número, com destaque para os 
setores transformadores com elevado 
valor acrescentado, como pequenos 
projetos de eficiência energética e 
eficiência na utilização dos recursos, ou 
baseados em novas tecnologias 
disponíveis graças ao desenvolvimento da 
Internet das Coisas. O Conselho de 
Direção deverá definir políticas 
relativamente às plataformas de 
investimento elegíveis e relativas a 
operações de plataformas específicas de 
investimento e de bancos ou instituições 
nacionais de fomento, de modo a 
beneficiarem da garantia da UE ao abrigo 
do presente artigo. Além disso, a 
participação do BEI em plataformas 
específicas de investimento e bancos 
nacionais de fomento pode fazer uso da 
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garantia da UE.

Se for caso disso, as plataformas de 
investimento nacionais ou regionais 
deverão incluir as autoridades públicas 
competentes, os parceiros económicos e 
sociais e os organismos pertinentes 
representativos da sociedade civil, em 
conformidade com o artigo 5.º e o capítulo 
II do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.

Or. en

Alteração 422
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As políticas no sentido de plataformas de investimento devem ser já especificadas no Acordo 
FEIE, sujeitas a controlo pelo legislador.

Alteração 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

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

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

A garantia da UE será igualmente 
concedida para apoiar, através do BEI, 
plataformas específicas de investimento, e 
bancos nacionais de fomento, gestores de 
fundos de investimento alternativos 
(GFIA), que gerem fundos de 
investimento alternativos (FIA) 
autorizados nos termos da Diretiva 
2011/61/UE, gestores de organismos de 
investimento coletivo autorizados ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º 345/2013 
(fundos de capital de risco qualificados) e 
gestores de organismos de investimento 
coletivo em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 346/2013 (fundos 
de empreendedorismo social 
qualificados), que investem em operações 
que satisfazem os requisitos do presente 
regulamento. Nesse caso, o Conselho de 
Direção deverá definir políticas 
relativamente às plataformas de 
investimento elegíveis, aos FIA, aos 
fundos de capital de risco qualificados e 
aos fundos de empreendedorismo social 
qualificados.

Or. en

Alteração 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Texto da Comissão Alteração

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

A garantia da UE será igualmente 
concedida para apoiar plataformas 
específicas de investimento e bancos 
nacionais de fomento, bem como outras 
estruturas análogas, que investem em 
operações que satisfazem os requisitos do 
presente regulamento, após a aprovação 
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políticas relativamente às plataformas de 
investimento elegíveis.

do Comité de Investimento a que se refere 
o artigo 3.º, n.º 5. Nesse caso, o Conselho 
de Direção deverá definir políticas, nos 
termos do artigo 3.º, n.º 1, relativamente às 
plataformas de investimento elegíveis.

Or. en

Alteração 425
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

A garantia da UE será concedida com 
base em termos equitativos entre 
capacidade de produção e eficiência 
energética e resposta do lado da procura, 
tendo em devida consideração questões 
urgentes e excecionais em matéria de 
segurança energética.

Or. en

Justificação

Visto que a eficiência energética deverá ser considerada uma fonte de energia de direito 
próprio, importa assegurar condições equitativas entre projetos de produção de capacidade e 
projetos de eficiência energética.

Alteração 426
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

O FEIE, além de dar prioridade a 
investimentos que proporcionem a 
oportunidade de crescimento e a 
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rendibilidade dos investimentos, deve 
igualmente assegurar que os 
investimentos nos quais existe um risco 
mais elevado podem igualmente 
apresentar uma rendibilidade mais 
elevada do investimento e contribuir para 
a inovação e a liderança em novos 
mercados. Além disso, deverá assegurar 
que o financiamento de investimentos não 
é direcionado para projetos políticos nem 
substitui o financiamento da despesa 
pública.

Or. en

Alteração 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Investimento será 
responsável por assegurar que, de um 
modo geral, os projetos ao abrigo da 
garantia da UE promovem a coesão social 
e regional europeia.

Or. en

Alteração 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 20 % das garantias 
concedidas deverão ser reservadas para 
investimentos na eficiência energética, 
especialmente através da criação de 
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plataformas específicas de investimento 
destinadas à renovação do parque 
imobiliário.

Or. en

Alteração 429
Renato Soru

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

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 30 % das garantias 
concedidas deverão ser reservadas para 
projetos que aprofundem a transição para 
uma nova economia digital, melhorando o 
quadro de investimento europeu em 
setores como as novas tecnologias da 
comunicação, as novas fontes de energia 
e os novos meios de transporte.

Or. en

Alteração 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Texto da Comissão Alteração

A garantia da UE só será concedida para 
projetos e operações que preencham os 
seguintes critérios de elegibilidade:

(a) os projetos e as operações devem 
contribuir para a estratégia da União de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo; devem respeitar os objetivos 
enunciados no artigo 9.º e estar em 
conformidade com o artigo 10.º e o anexo 
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I do Regulamento (UE) n.º 1303/2013;

(b) os projetos e as operações devem 
promover a transição para uma economia 
inteligente, sustentável e hipocarbónica e 
devem ser coerentes com os objetivos da 
UE em matéria de clima e energia para 
2020, 2030 e 2050;

(c) os projetos e as operações apoiados 
por plataformas específicas de 
investimento e por bancos e instituições 
nacionais de fomento devem cumprir as 
políticas e os critérios de elegibilidade do 
Conselho de Direção, em conformidade 
com o artigo 5.º, n.º 2, segundo parágrafo; 
as políticas e os critérios de elegibilidade 
do Conselho Direção não podem desviar-
se dos critérios enunciados nas alíneas a) 
e b) do presente número;

(d) os projetos e as operações devem 
dedicar, no mínimo, 10 % do seu 
orçamento a atividades de investigação e 
inovação. Para tal, podem ser combinados 
vários mecanismos, tais como execução 
direta de investigação, atividades de 
desenvolvimento tecnológico e inovação, 
subcontratação de serviços a 
universidades ou instituições públicas de 
investigação, bem como contratação 
pública de tecnologia inovadora.

Or. en

Justificação

Existe um conjunto sólido de dados concretos que descrevem a relação entre investigação, 
inovação e desenvolvimento económico; por conseguinte, para que o FEIE cumpra o seu 
objetivo estratégico, o regulamento precisa de garantir que os projetos a serem financiados 
serão efetivamente apoiados por atividades de I&D aplicando uma afetação de fundos de 
10 %.

Alteração 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deverá assegurar que 
quaisquer fundos reafetados do 
orçamento da UE não são retirados a 
programas que financiam investigação 
científica básica ou numa fase precoce.

Or. en

Alteração 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

Estas plataformas de investimento devem 
incluir as autoridades públicas 
competentes, os parceiros económicos e 
sociais e os organismos pertinentes 
representativos da sociedade civil.

Or. it

Alteração 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Texto da Comissão Alteração

As oportunidades de financiamento e de 
investimento do BEI no território de um
Estado-Membro, nos termos do presente 
regulamento, só serão aprovadas se o 
Estado-Membro em causa cumprir as 
recomendações do Conselho de acordo 
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com o Regulamento (CE) n.º 1466/97, o 
Regulamento (UE) n.º 1176/2011 e tiver 
feito progressos significativos em relação 
às recomendações específicas do país no 
âmbito do Semestre Europeu.

Or. en

Alteração 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafos 2-A e 2-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

As empresas que beneficiem de apoio 
financeiro ao abrigo do FEIE deverão 
respeitar os princípios da igualdade e da 
transparência dos salários, bem como o 
princípio da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres, estabelecidos 
na Diretiva 2006/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2006, relativa à aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres 
em domínios ligados ao emprego e à 
atividade profissional.

Além disso, as decisões do Comité de 
Investimento sobre a seleção de projetos 
deverão ter em conta as medidas adotadas 
pelas empresas candidatas no âmbito da 
responsabilidade social.

Or. es

Alteração 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

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

2-A. O FEIE oferecerá acesso 
privilegiado a garantias a pequenos 
projetos e pequenos intervenientes, 
seguindo uma estratégia de diminuição 
dos riscos. Para esse efeito, a garantia da 
UE deverá ser concedida, inter alia, para 
a criação de:

- um fundo específico para a eficiência 
energética, abrangendo um montante de 
garantias de, no mínimo, cinco mil 
milhões de euros, nomeadamente para 
apoiar projetos promovidos por 
municípios e governos locais;

- um fundo específico para PME, 
abrangendo um montante de, no mínimo, 
cinco mil milhões de euros e 
implementado pelo FEI, conforme 
definido no artigo 7.º.

Or. en

Alteração 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A garantia da UE só será concedida 
para projetos e operações que preencham 
os seguintes critérios de elegibilidade:

(a) os projetos e as operações devem 
contribuir para a estratégia da União de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo; devem respeitar os objetivos 
enunciados no artigo 9.º e estar em 
conformidade com o artigo 10.º e o anexo 
I do Regulamento (UE) n.º 1303/2013;

(b) os projetos e as operações devem 
promover a transição para uma economia 
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inteligente, sustentável e hipocarbónica e 
devem ser coerentes com os objetivos da 
UE em matéria de clima e energia para 
2020, 2030 e 2050;

(c) os projetos e as operações devem 
contribuir para o objetivo do artigo 194.º, 
n.º 1, do Tratado, nomeadamente 
promovendo a eficiência energética e a 
poupança de energia, bem como a criação 
de formas de energia novas e renováveis;

(d) os projetos e as operações apoiados 
por plataformas específicas de 
investimento e por bancos e instituições 
nacionais de fomento devem cumprir as 
políticas e os critérios de elegibilidade do 
Conselho de Direção, em conformidade 
com o artigo 5.º, n.º 2, segundo parágrafo; 
as políticas e os critérios de elegibilidade 
do Conselho Direção não podem desviar-
se dos critérios enunciados nas alíneas a) 
e b) do presente número;

Or. en

Alteração 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao definir a política de investimento 
e a política de risco para o apoio do 
FEIE, o Conselho de Direção terá em 
conta a necessidade de evitar uma 
exposição excessiva numa dada área 
geográfica.

Or. en

Alteração 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Pelo menos um terço das garantias 
totais será utilizado para apoiar MPME e 
cooperativas.

Or. en

Alteração 439
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A garantia da UE poderá ser 
combinada com, ou utilizada para 
complementar, acelerar ou reforçar, 
instrumentos financeiros da UE 
existentes.

Or. en

Justificação

Não é preciso que o FEIE volte a inventar a roda. Ao longo dos últimos anos, foram 
aplicados vários instrumentos financeiros inovadores para beneficiar PME e sociedades de 
média capitalização ao abrigo dos programas Horizonte 2020 e COSME, estando atualmente 
a ser aplicados pelo FEI. Constatam efeitos multiplicadores entre 1:18 e 1:28 e recebem uma 
procura de financiamento elegível que é o dobro do que podem oferecer. Por conseguinte, 
uma parte da garantia deve ser utilizada para incrementar e complementar instrumentos de 
sucesso existentes.

Alteração 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

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

2-A. No que se refere aos projetos de 
infraestruturas de gás, a garantia da UE 
apenas será concedida para projetos e 
operações realizados em partes dos setores 
de infraestruturas de gás nas quais sejam 
aplicadas as disposições sobre separação 
previstas na Diretiva 2006/73/CE, que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno do gás natural, incluindo nos 
Estados-Membros onde são aplicadas 
derrogações a este respeito.

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 441
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os investimentos deverão estar 
conformes com as orientações de 
investimento e os critérios adotados pelo 
BEI em 23 de julho de 2013.

Or. en
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Alteração 442
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. No mínimo, 35 % da garantia da UE 
será concedida para apoio a projetos que 
se enquadrem nos objetivos referidos no 
artigo 2.º-A, n.º 2, alínea a) e artigo 2.º-A, 
n.º 2, alínea e).

Or. en

Alteração 443
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Além disso, a fim de tratar a 
eficiência energética como uma fonte de 
energia de direito próprio, a garantia da 
UE apenas deverá ser concedida a 
operações de financiamento e de 
investimento do BEI se for realizada uma 
comparação, sempre que tecnicamente 
viável, com base em condições equitativas 
nas quais a eficiência energética e a 
resposta do lado da procura estão a 
competir em condições idênticas com a 
capacidade de produção.

Or. en

Alteração 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros poderão utilizar os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para contribuir para o 
financiamento de projetos elegíveis nos 
quais o BEI investe com o apoio da 
garantia da UE.

Or. en

Alteração 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão, o BEI e os 
Estados-Membros assegurarão que todos 
os investimentos com o apoio do FEIE 
tenham em conta o seu impacto por setor 
a nível local e regional e no que toca à 
coesão económica, social e territorial, 
aumentando a procura sem afetar a 
oferta, e promoverão sinergias e uma 
coordenação eficaz entre o FEIE e os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento, com vista a assegurar o 
respetivo contributo para o cumprimento 
do objetivo de coesão económica, social e 
territorial da União, bem como a diminuir 
o desemprego.

Or. en
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Alteração 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Critérios de elegibilidade para a utilização 
da garantia da UE

1. O Acordo FEIE preverá que o FEIE se 
destina a apoiar, de uma forma não 
discriminatória, projetos que:

(a) sejam coerentes com as políticas da 
União;

(b) contribuam para a competitividade, o 
crescimento económico e a criação de 
novos postos de trabalho na UE;

(c) sejam económica e tecnicamente 
viáveis;

(d) confiram adicionalidade:

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

2. O Acordo FEIE disporá ainda que o 
FEIE se destina a apoiar projetos que 
prossigam um dos seguintes objetivos 
gerais:

(a) desenvolvimento do setor energético, 
nomeadamente de interconexões de redes 
de energia e outras infraestruturas, 
contribuindo, desta forma, para a 
segurança energética;

(b) desenvolvimento da economia e da 
sociedade digitais, nomeadamente de 
infraestruturas para tecnologias da 
informação e comunicação, contribuindo, 
desta forma, para o mercado único 
digital;

(c) desenvolvimento das infraestruturas 
de transportes;

(d) ciência, investigação, desenvolvimento 
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e inovação;

(e) educação e formação;

(f) apoio financeiro a empresas com até 
3 000 trabalhadores, com especial 
destaque para micro, pequenas e médias 
empresas inovadoras.

Or. en

Alteração 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia da UE ao BEI terá um 
montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 
quais um montante máximo de 
2 500 000 000 EUR poderá ser afetado ao 
financiamento do FEI pelo BEI em 
conformidade com o n.º 2. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 8.º, n.º 9, as 
transferências agregadas da União ao 
abrigo da garantia concedida ao BEI não 
deverão exceder o montante da garantia.

1. A garantia da UE ao BEI terá um 
montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 
quais:

- um montante de 5 000 000 000 EUR será
afetado ao financiamento de atividades do 
fundo específico para PME do FEI pelo 
BEI .

- um montante mínimo de 
5 000 000 000 EUR será afetado ao 
financiamento do fundo específico para a 
eficiência energética pelo BEI, em 
conformidade com o artigo 5.º. n.º 2-A.

Or. en

Alteração 448
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia da UE ao BEI terá um 
montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 
quais um montante máximo de 
2 500 000 000 EUR poderá ser afetado ao 
financiamento do FEI pelo BEI em 
conformidade com o n.º 2. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 8.º, n.º 9, as 
transferências agregadas da União ao 
abrigo da garantia concedida ao BEI não 
deverão exceder o montante da garantia.

1. A garantia da UE ao BEI terá um 
montante igual a 16 000 000 000 EUR, dos 
quais no mínimo 5 500 000 000 EUR
serão afetados ao financiamento do FEI 
pelo BEI em conformidade com o n.º 2.
Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º, 
n.º 9, as transferências agregadas da União 
ao abrigo da garantia concedida ao BEI não 
deverão exceder o montante da garantia.

Or. en

Justificação

Não é preciso que o FEIE volte a inventar a roda. Ao longo dos últimos anos, foram 
aplicados vários instrumentos financeiros inovadores para beneficiar PME e sociedades de 
média capitalização ao abrigo dos programas Horizonte 2020 e COSME, estando atualmente 
a ser aplicados pelo FEI. Constatam efeitos multiplicadores entre 1:18 e 1:28 e recebem uma 
procura de financiamento elegível que é o dobro do que podem oferecer. Por conseguinte, 
uma parte da garantia deve ser utilizada para incrementar e complementar instrumentos de 
sucesso existentes.

Alteração 449
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o BEI prestar financiamento 
ao FEI com vista à realização de operações 
de financiamento e investimento do BEI, a 
garantia da UE oferecerá uma garantia 
plena para o financiamento efetuado pelo 
BEI, na condição de o BEI prestar um 
montante equivalente de financiamento 
sem garantia da UE. O montante coberto 
pela garantia da UE não deverá exceder 

Sempre que o BEI prestar financiamento 
ou garantias ao FEI com vista à realização 
de operações de financiamento e 
investimento do BEI, a garantia da UE 
oferecerá uma garantia plena para o 
financiamento efetuado pelo BEI, na 
condição de o BEI prestar um montante 
equivalente de financiamento ou garantias
sem garantia da UE. O montante coberto 
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2 500 000 000 EUR. pela garantia da UE deverá ser no mínimo 
de 5 500 000 000 EUR.

Or. en

Justificação

Não é preciso que o FEIE volte a inventar a roda. Ao longo dos últimos anos, foram 
aplicados vários instrumentos financeiros inovadores para beneficiar PME e sociedades de 
média capitalização ao abrigo dos programas Horizonte 2020 e COSME, estando atualmente 
a ser aplicados pelo FEI. Constatam efeitos multiplicadores entre 1:18 e 1:28 e recebem uma 
procura de financiamento elegível que é o dobro do que podem oferecer. Por conseguinte, 
uma parte da garantia deve ser utilizada para incrementar e complementar instrumentos de 
sucesso existentes.

Alteração 450
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Será constituído um fundo de garantia da 
UE («fundo de garantia») a partir do qual o 
BEI pode ser pago em caso de 
acionamento da garantia da UE.

1. Será constituído um fundo de garantia da 
UE («fundo de garantia») a partir do qual o 
BEI será pago em caso de acionamento da 
garantia da UE.

Or. en

Alteração 451
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) transferências a partir do orçamento 
geral da União,

(a) contribuições a partir do orçamento 
geral da União, que serão aprovadas 
anualmente pela autoridade orçamental 
através de um processo orçamental anual 
e que mobilizará, por ordem de 
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prioridade:

(i) um eventual excedente orçamental 
inscrito no orçamento geral da União 
Europeia;

(ii) a margem não afetada, incluindo a 
margem global para pagamentos;

(iii) o Instrumento de Flexibilidade, 
conforme referido no artigo 11.º do 
Regulamento (UE) n.º 1311/2013 do 
Conselho que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período 
2014-2020;

(iv) se for caso disso, as dotações 
disponíveis de programas incluídos na 
rubrica 1b do quadro financeiro 
plurianual;

(v) se for caso disso, as dotações 
disponíveis de programas incluídos na 
rubrica 2 do quadro financeiro 
plurianual;

(vi) se for caso disso, as dotações 
disponíveis de programas incluídos na 
rubrica 1a do quadro financeiro 
plurianual.

Or. en

Justificação

O processo orçamental anual deve ser utilizado para financiar gradualmente o fundo de 
garantia. Ao fazê-lo, deve ser estabelecida uma ordem de prioridade que remeta para 
diferentes rubricas orçamentais, utilizando excedentes e margens antes da redução de 
programas existentes, enquanto as dotações maiores, tais como as que se encontram 
incluídas nas rubricas 1b e 2, devem ser consideradas primeiro. Só em último recurso se 
deverá tocar nos programas incluídos na rubrica 1a.

Alteração 452
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) quaisquer outros pagamentos 
recebidos pela União em conformidade 
com o Acordo FEIE.

(d) quaisquer outras contribuições 
recebidas pela União em conformidade 
com o Acordo FEIE.

Or. en

Alteração 453
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quaisquer contribuições retiradas de 
programas existentes incluídos na rubrica 
1a serão de caráter temporário até o 
Regulamento (UE) n.º 1311/2013 ser 
revisto. Quaisquer contribuições retiradas 
de programas existentes para financiar o 
fundo de garantia serão inteiramente 
reatribuídas a esses programas no âmbito 
da revisão do quadro financeiro 
plurianual da União.

Or. en

Justificação

Só em último recurso se deverá tocar nos programas incluídos na rubrica 1a. Se tal 
acontecer, essas contribuições serão consideradas temporárias e serão reembolsadas aos 
programas no decurso da revisão do QFP.

Alteração 454
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As dotações para o fundo de garantia 
previstas no n.º 2, alíneas c) e d), 
constituem receitas afetadas internas, nos 
termos do artigo 21.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 966/2012.

3. As dotações para o fundo de garantia 
previstas no n.º 2, alíneas b), c) e d), 
constituem receitas afetadas internas, nos 
termos do artigo 21.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 966/2012.

Or. en

Alteração 455
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As dotações para o fundo de garantia a que 
se refere o n.º 2 serão utilizadas para se 
atingir um nível adequado, que tenha em 
conta o total das obrigações de garantia da 
UE («montante-objetivo»). O montante-
objetivo será fixado em 50 % do total das 
obrigações de garantia da União.

As dotações para o fundo de garantia a que 
se refere o n.º 2 serão utilizadas para se 
atingir um nível adequado, que tenha em 
conta o total das obrigações de garantia da 
UE («montante-objetivo»). O 
montante objetivo será fixado em 30 % do 
total das obrigações de garantia da União.

Or. fr

Alteração 456
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante-objetivo será de início atingido 
através da transferência gradual de recursos 
referida no n.º 2, alínea a). Se ocorrerem 
acionamentos da garantia durante a fase 
inicial de constituição do fundo de 
garantia, as dotações para o fundo de 
garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) e 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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d) contribuirão igualmente para se atingir o 
montante-objetivo, até um montante 
equivalente aos dos acionamentos da 
garantia.

Or. en

Alteração 457
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 5, o 
montante-objetivo será atingido através de 
dotações de autorização orçamentais 
graduais para o fundo de garantia, a 
decidir no âmbito do processo orçamental 
anual, tendo devidamente em conta todos 
os meios disponíveis ao abrigo do 
Regulamento n.º 1311/2013 do Conselho, 
de 2 de dezembro de 2013, que estabelece 
o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020, em especial os artigos 
11.º, 13.º, 14.º. Se for necessário, deverá 
estar prevista a possibilidade de reafetar 
fundos da rubrica 2.

Or. en

Alteração 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No que se refere às transferências do 
orçamento geral da União enunciadas no 
n.º 2, alínea a), os fundos incluídos na 
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rubrica 1b (Coesão económica, social e 
territorial) não serão reafetados.

Or. en

Alteração 459
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Como solução de último recurso, 
pode prever-se a possibilidade de (em 
pleno respeito pelos pontos 17 e 18 do IIA 
de 2 de dezembro de 2013) reafetar fundos 
de programas plurianuais incluídos na 
rubrica 1a. Esta solução assegurará a 
preservação dos fundos atribuídos a 
programas de educação, cultura, 
investigação fundamental e investigação 
em colaboração para, no mínimo, o nível 
acordado no quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020.

Or. en

Alteração 460
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Até 31 de dezembro de 2018, e, 
subsequentemente, todos os anos, a 
Comissão reexaminará a adequação do 
nível do fundo de garantia tendo em conta 
eventuais reduções de recursos em 
resultado do acionamento da garantia e a 
análise do BEI apresentada em 

Suprimido
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conformidade com o artigo 10.º, n.º 3.

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

Or. en

Alteração 461
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Na sequência de um ajustamento, no 
ano n, do montante-objetivo, ou de uma 
avaliação da adequação do nível do fundo 
de garantia em conformidade com o 
reexame previsto no n.º 6:

7. Na sequência de uma avaliação da 
adequação do nível do fundo de garantia 
em conformidade com o relatório previsto 
no artigo 10.º:

Or. en

Alteração 462
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o eventual excedente será transferido 
numa transação para uma rubrica especial 
do mapa de receitas do orçamento geral da 
União Europeia do exercício n +1,

(a) o eventual excedente será transferido 
numa transação para uma rubrica especial 
do mapa de receitas do orçamento geral da 
União Europeia do exercício n +1 e será 
reafetado às rubricas orçamentais 
referidas no n.º 2, alínea a),

Or. en
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Alteração 463
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o eventual excedente será transferido 
numa transação para uma rubrica 
especial do mapa de receitas do 
orçamento geral da União Europeia do 
exercício n +1,

(a) o eventual excedente no fundo de 
garantia constituirá receitas afetadas 
internas, nos termos do artigo 21.º, n.º 4, 
do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, para as rubricas que possam 
ter sido usadas como fonte de reafetação 
para o fundo de garantia do FEIE,

Or. fr

Alteração 464
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) o eventual excedente no fundo de 
garantia constituirá receitas afetadas 
internas, nos termos do artigo 21.º, n.º 4, 
do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, para as rubricas que possam 
ter sido usadas como fonte de reafetação 
para o fundo de garantia do FEIE,

Or. en

Alteração 465
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. A partir de 1 de janeiro de 2019, se, em 
resultado de acionamentos da garantia, o 
nível do fundo de garantia descer para 
menos de 50 % do montante-objetivo, a 
Comissão apresentará um relatório sobre as 
medidas excecionais que poderão ser 
necessárias para a sua reconstituição.

8. A partir de 1 de janeiro de 2019, se, em 
resultado de acionamentos da garantia, o 
nível do fundo de garantia descer para 
menos de 30 % do montante-objetivo, a 
Comissão apresentará um relatório sobre as 
medidas excecionais que poderão ser 
necessárias para a sua reconstituição.

Or. fr

Alteração 466
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Na sequência de um acionamento da 
garantia da UE, as dotações para o fundo 
de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 
e d) que ultrapassem o montante-objetivo 
serão utilizadas para restabelecer o 
montante inicial da garantia da UE.

9. Na sequência de um acionamento da 
garantia da UE, as dotações para o fundo 
de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 
e d) serão utilizadas para restabelecer o 
montante-objetivo da garantia da UE. 
Eventuais remunerações remanescentes 
constituirão receitas afetadas internas, 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, para as rubricas que possam 
ter sido usadas como fonte de reafetação 
para o fundo de garantia do FEIE.

Or. fr

Alteração 467
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Na sequência de um acionamento da 
garantia da UE, as dotações para o fundo 
de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 
e d) que ultrapassem o montante-objetivo
serão utilizadas para restabelecer o 
montante inicial da garantia da UE.

9. Na sequência de um acionamento da 
garantia da UE, as dotações para o fundo 
de garantia previstas no n.º 2, alíneas b), c) 
e d) serão utilizadas para restabelecer o 
montante-objetivo da garantia da UE. 
Eventuais remunerações remanescentes 
constituirão receitas afetadas internas, 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, para as rubricas que possam 
ter sido usadas como fonte de reafetação 
para o fundo de garantia do FEIE.

Or. en

Justificação

As recuperações de excedentes e as receitas que excedam o montante-objetivo da garantia da 
UE devem ser novamente incluídas no orçamento geral da União e reafetadas às rubricas 
orçamentais que inicialmente contribuíram para o fundo de garantia.

Alteração 468
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hr
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Alteração 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros, promoverão a criação 
de uma reserva transparente de projetos de 
investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5, mas deve indicar se os projetos 
propostos são elegíveis para o fundo de 
garantia da UE, em conformidade com os 
objetivos e os critérios previstos no artigo 
5.º.

Or. en

Alteração 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão e o BEI, com o apoio dos 
Estados-Membros, instituirão a criação de 
uma reserva transparente de projetos de 
investimento, atuais e potenciais para o 
futuro, na União. Essa reserva não 
prejudica a seleção final de projetos para 
apoio em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 5. Os critérios de seleção dos projetos 
de investimento terão em conta o valor 
acrescentado em termos de 
sustentabilidade económica e social.

Or. en

Alteração 473
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão e o BEI elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular,
estruturada e transparente, informações 
sobre os investimentos atuais e futuros que 
contribuem de modo significativo para a 
consecução dos objetivos políticos da UE, 
especialmente os objetivos no domínio da 
energia e do ambiente para 2020, 2030 e 
2050, destinados a acelerar a transição 
para uma economia hipocarbónica, 
circular e partilhada.

Or. it

Alteração 474
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hr

Alteração 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

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

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

3. Os Estados-Membros elaborarão, 
atualizarão e divulgarão, de forma regular e 
estruturada, informações sobre os projetos 
de investimento atuais e futuros no 
respetivo território. Para o efeito, os 
Estados-Membros serão convidados a 
criar agências nacionais de investimento 
estratégico, às quais caberá detetar, 
planificar e priorizar os investimentos de 
longo prazo, mediante a mobilização dos 
parceiros públicos e privados em favor do 
desenvolvimento sustentável.

Or. fr

Alteração 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, apresentará 

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

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

Or. it

Alteração 478
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. O BEI, em cooperação com o FEI, 
conforme adequado, apresentará 
anualmente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as suas 
operações de financiamento e investimento 
no âmbito do presente regulamento. O 
referido relatório será divulgado ao público 
e conterá:

Or. en

Alteração 479
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) uma avaliação das operações de 
financiamento e investimento do BEI 
discriminada por operação, setor, país e 
região e da sua conformidade com o 
presente regulamento, juntamente com uma 
avaliação da repartição das operações de 
financiamento e investimento do BEI entre 
os objetivos enumerados no artigo 5.º, 
n.º 2;

(a) uma avaliação das operações de 
financiamento e investimento do BEI 
discriminada por operação, setor, país e 
região e da sua conformidade com o 
presente regulamento, em especial com o 
princípio da adicionalidade, juntamente 
com uma avaliação da repartição das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI entre os objetivos enumerados no 
artigo 2.º-A;

Or. en

Justificação

Tendo em conta a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo 
pelo legislador, os relatórios são essenciais para garantir uma aplicação correta do FEIE.

Alteração 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) uma avaliação do valor acrescentado 
económico e social, da mobilização de 
recursos do setor privado, das realizações 
estimadas e efetivas, dos resultados e 
impacto das operações de financiamento e 
investimento do BEI, de forma agregada -
tal inclui o impacto na criação de 
empregos virados para o futuro, 
sustentáveis e a nível local, a transição 
sustentável para a descarbonização da 
economia da UE, a preservação e o 
aumento da viabilidade dos serviços 
ecossistémicos, a redução da dependência 
da UE em relação à energia e aos 
recursos naturais, o aumento da 
competitividade e o potencial de inovação 
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da economia da União;

Or. en

Alteração 481
Renato Soru

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) uma avaliação do valor acrescentado 
económico e social, da mobilização de 
recursos do setor privado, das realizações 
estimadas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada - tal inclui o 
impacto na criação de empregos virados 
para o futuro, sustentáveis e de elevada 
qualidade, os resultados, em termos de 
melhorias do painel de avaliação da 
agenda digital, decorrentes dos novos 
investimentos, o aumento da 
competitividade e o potencial de inovação 
da economia da União;

Or. en

Alteração 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada - tal inclui o 
impacto na criação de empregos e no 
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crescimento, nomeadamente nas PME;

Or. en

Alteração 483
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada; além disso, 
esta avaliação examinará se o FEIE está 
a dar prioridade a investimentos que 
proporcionem a oportunidade de 
crescimento e a rendibilidade dos 
investimentos, se está a assegurar que os 
investimentos nos quais existe um risco 
mais elevado estão igualmente apresentar 
uma rendibilidade mais elevada do 
investimento e a contribuir para a 
inovação e a liderança em novos 
mercados. Deverá ainda avaliar se o 
financiamento de investimentos não é 
direcionado para projetos políticos nem 
substitui o financiamento da despesa 
pública.

Or. en

Alteração 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

(b) uma avaliação do valor acrescentado, 
da mobilização de recursos do setor 
privado, das realizações estimadas e 
efetivas, dos resultados e impacto das 
operações de financiamento e investimento 
do BEI, de forma agregada e ao nível dos 
projetos nos casos em que seja permitida a 
divulgação de dados;

Or. en

Alteração 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 486
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) uma avaliação da contribuição para 
a estratégia da União de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, da 
coerência com outras políticas e 
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instrumentos da União, bem como do 
impacto na coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Justificação

Tendo em conta a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo 
pelo legislador, os relatórios são essenciais para garantir uma aplicação correta do FEIE.

Alteração 487
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 488
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Tendo em conta a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo 
pelo legislador, os relatórios são essenciais para garantir uma aplicação correta do FEIE.

Alteração 489
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo 
pelo legislador, os relatórios são essenciais para garantir uma aplicação correta do FEIE.

Alteração 490
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) informações sobre a análise e 
classificação de risco do BEI e do FEI no 
que diz respeito às operações de 

(a) informações sobre a análise e 
classificação de risco do BEI e do FEI no 
que diz respeito às operações de 
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financiamento e investimento do BEI; financiamento e investimento do BEI no 
âmbito do presente regulamento;

Or. en

Alteração 491
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) informação sobre as obrigações 
financeiras em curso da UE no que diz 
respeito às garantias prestadas em relação 
às operações de financiamento e 
investimento do BEI, discriminadas por 
operações individuais;

(b) informação sobre as obrigações 
financeiras em curso da UE no que diz 
respeito às garantias prestadas em relação 
às operações de financiamento e 
investimento do BEI no âmbito do 
presente regulamento, discriminadas por 
operações individuais;

Or. en

Alteração 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Diretor Executivo participará 
semestralmente numa audição do 
Parlamento Europeu sobre o desempenho 
do FEIE e comunicará as decisões 
tomadas pelo Comité de Investimento.

Or. es

Alteração 493
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Diretor Executivo participará 
anualmente numa audição do Parlamento 
Europeu sobre o desempenho do FEIE.

Or. it

Alteração 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Trimestralmente ou mediante um 
pedido específico, o Diretor Executivo 
participará numa audição do Parlamento 
Europeu sobre o desempenho do FEIE.

Or. en

Alteração 495
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A

Mecanismo de Denúncia de Abusos

1. Será instituído um Mecanismo de 
Denúncia de Abusos.

2. O Mecanismo deverá permitir às partes 
interessadas locais (representantes de
trabalhadores, coletividades locais) a 
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denúncia de eventuais elementos que 
possam configurar um recurso ao FEIE 
não conforme com os critérios enunciados 
no presente regulamento ou, nesse 
âmbito, um respetivo investimento não 
duradouro (efeito benéfico inesperado).

3. O Comité Económico e Social Europeu 
e o Comité das Regiões apreciarão as 
denúncias que os representantes de 
trabalhadores e as coletividades locais, 
respetivamente, realizarem por este meio. 
Após o exame das denúncias, os Comités 
transmitirão as informações obtidas à 
Comissão e ao BEI.

Or. fr

Alteração 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses
após a entrada em vigor do presente 

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

regulamento], o BEI procederá a uma 
avaliação do funcionamento do FEIE. O 
BEI apresentará anualmente a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão;

Or. it

Alteração 498
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta a necessidade de assegurar a transparência e um nível adequado de controlo 
pelo legislador, a avaliação e os relatórios são essenciais para garantir uma aplicação 
correta do FEIE.

Alteração 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [SP: inserir a data 18 meses
após a entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão procederá a uma 

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

avaliação da utilização da garantia da UE e 
do funcionamento do fundo de garantia, 
incluindo a utilização das dotações 
previstas no artigo 8.º, n.º 9. A Comissão 
transmitirá a sua avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. es

Alteração 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. Até 30 de junho de 2018, 
subsequentemente de dois em dois anos e 
até seis meses a partir da data de cessação 
do acordo sobre o FEIE:

Or. en
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Alteração 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. Anualmente:

Or. es

Alteração 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Além disso, a Comissão publicará 
um relatório de avaliação dos critérios 
adotados pelo Comité de Investimento na 
seleção e na rejeição dos projetos 
apresentados.

Or. es

Alteração 504
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No relatório referido no n.º 2, alínea 
b), a Comissão examinará o contributo do 
FEIE para o dinamismo na condução de 



AM\1053527PT.doc 105/117 PE551.908v01-00

PT

pequenas empresas inovadoras no âmbito 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, a sua coerência com outras 
políticas e com outros instrumentos da 
União, bem como o impacto das 
operações do FEIE na coesão económica, 
social e territorial e na redução da taxa de 
desemprego.

Or. en

Alteração 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 506
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com as suas próprias 
políticas de transparência em matéria de 
acesso aos documentos e à informação, o 

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

BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 
Web, informações sobre todas as suas 
operações de financiamento e investimento 
no âmbito do presente regulamento e 
sobre o respetivo contributo para os 
objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 
n.º 2.

Or. en

Alteração 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com as suas próprias 
políticas de transparência em matéria de 
acesso aos documentos e à informação, o 
BEI disponibilizará ao público, no seu sítio 
Web, informações sobre todas as suas 
operações de financiamento e investimento 

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

e sobre o respetivo contributo para os
objetivos gerais e critérios enunciados no 
artigo 5.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O BEI disponibiliza ao público, no seu 
sítio Web, informações sobre os projetos 
que recebem financiamento, a fim de 
garantir a consulta pública da 
elegibilidade dos mesmos quanto ao 
respeito dos princípios da sustentabilidade 
económica, ambiental e social. O BEI 
publica no seu sítio Web todas as suas 
operações de financiamento e investimento 
e sobre o respetivo contributo para os 
objetivos gerais enunciados no artigo 5.º, 
n.º 2, relativamente aos projetos 
aprovados.

Or. it

Alteração 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O BEI publicará no seu sítio Web 
informações circunstanciadas sobre as 
decisões tomadas pelo Comité de 
Investimento relativamente à seleção de 
projetos candidatos a financiamento no 
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âmbito do plano e, especialmente, os 
motivos de rejeição de projetos.

Or. es

Alteração 511
Kaja Kallas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 512
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nas suas operações de financiamento e 
investimento, o BEI não apoiará quaisquer 
atividades levadas a efeito para fins ilegais, 
nomeadamente o branqueamento de 
capitais, o financiamento do terrorismo, a 
fraude e evasão fiscais, a corrupção ou 
fraude lesivas dos interesses financeiros da 
União. O BEI não participará, em especial, 
em qualquer operação de financiamento ou 
investimento através de um veículo situado 

1. Nas suas operações de financiamento e 
investimento no âmbito do presente 
regulamento, o BEI não apoiará quaisquer 
atividades levadas a efeito para fins ilegais, 
nomeadamente o branqueamento de 
capitais, o financiamento do terrorismo, a 
fraude e evasão fiscais, a corrupção ou 
fraude lesivas dos interesses financeiros da 
União. O BEI não participará, em especial, 
em qualquer operação de financiamento ou 
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numa jurisdição não cooperante, em 
conformidade com a sua política em 
matéria de jurisdições insuficientemente 
regulamentadas ou não cooperantes, com 
base nas políticas da União, da 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico ou do Grupo 
de Ação Financeira.

investimento através de um veículo situado 
numa jurisdição não cooperante, em 
conformidade com a sua política em 
matéria de jurisdições insuficientemente 
regulamentadas ou não cooperantes, com 
base nas políticas da União, da 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico ou do Grupo 
de Ação Financeira.

Or. en

Alteração 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nas suas operações de 
financiamento e investimento, o BEI não 
apoiará atividades que obstem a que a 
União prossiga na via de um progresso 
sustentável; para tal, o BEI não 
participará em nenhum projeto que crie 
um efeito de cristalização de tecnologias, 
processos de produção ou infraestruturas 
que se encontrem em risco de ser 
abandonados, visto não ser ele compatível 
com os objetivos da UE em matéria de 
clima e energia para 2020, 2030 e 2050.

Or. en

Alteração 514
Renato Soru

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nas suas operações de 
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financiamento e investimento, o BEI não 
apoiará atividades que obstem a que a 
União prossiga na via de um progresso 
económico, científico e social sustentável; 
para tal, o BEI não participará em 
nenhum projeto que crie um efeito de 
cristalização de tecnologias, processos de 
produção ou infraestruturas que se 
encontrem em risco de ser abandonados, 
visto não ser ele compatível com os 
objetivos da UE em matéria de clima e 
energia para 2020, 2030 e 2050.

Or. en

Alteração 515
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nas suas operações de financiamento e 
de investimento, o BEI aplicará os 
princípios e normas previstas na legislação 
da União relativa à prevenção da utilização 
do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, observando 
nomeadamente a exigência de tomar 
medidas razoáveis para identificar os 
beneficiários efetivos, quando necessário.

2. Nas suas operações de financiamento e 
de investimento no âmbito do presente 
regulamento, o BEI aplicará os princípios 
e normas previstas na legislação da União 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, observando 
nomeadamente a exigência de tomar 
medidas razoáveis para identificar os 
beneficiários efetivos, quando necessário.

Or. en

Alteração 516
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. O ato delegado adotado nos termos 
do artigo 2.º, n.º 2, só entrará em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de um mês a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. Esse 
prazo será prorrogado por um mês por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Justificação

O ato delegado que contenha o Acordo FEIE deve ser adotado de forma célere, pelo que o 
prazo de resposta do Parlamento e do Conselho foi reduzido para um mês.

Alteração 517
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 518
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 18
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O programa Horizonte 2020 não deve ser reduzido ao financiamento do fundo de garantia da 
UE.

Alteração 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it
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Alteração 521
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido

Alteração ao Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013

No artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. O enquadramento financeiro para a 
execução do MIE para o período de 
2014-2020 é de 29 942 259 000 EUR (*) a 
preços correntes. O referido montante é 
repartido do seguinte modo:

(a) Setor dos transportes: 
23 550 582 000 EUR, dos quais 
11 305 500 000 EUR são transferidos do 
Fundo de Coesão para serem gastos, nos 
termos do presente regulamento, 
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

(b) Setor das telecomunicações: 
1 041 602 000 EUR;

(c) Setor da energia: 5 350 075 000 EUR.

Estes montantes não prejudicam a 
aplicação do mecanismo de flexibilidade 
previsto pelo Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho(*).

(*) Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-20 (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 884).»

Or. en
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Justificação

O Mecanismo Interligar a Europa não deve ser reduzido ao financiamento do fundo de 
garantia da UE.

Alteração 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido

Alteração ao Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013

No artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. O enquadramento financeiro para a 
execução do MIE para o período de 
2014-2020 é de 29 942 259 000 EUR (*) a 
preços correntes. O referido montante é 
repartido do seguinte modo:

(a) Setor dos transportes: 
23 550 582 000 EUR, dos quais 
11 305 500 000 EUR são transferidos do 
Fundo de Coesão para serem gastos, nos 
termos do presente regulamento, 
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

(b) Setor das telecomunicações: 
1 041 602 000 EUR;

(c) Setor da energia: 5 350 075 000 EUR.

Estes montantes não prejudicam a 
aplicação do mecanismo de flexibilidade 
previsto pelo Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho(*).

(*) Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
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dezembro de 2013, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-20 (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 884).»

Or. en

Alteração 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido

Alteração ao Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013 

No artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. O enquadramento financeiro para a 
execução do MIE para o período de 
2014-2020 é de 29 942 259 000 EUR (*) a 
preços correntes. O referido montante é 
repartido do seguinte modo:

(a) Setor dos transportes: 
23 550 582 000 EUR, dos quais 
11 305 500 000 EUR são transferidos do 
Fundo de Coesão para serem gastos, nos 
termos do presente regulamento, 
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

(b) Setor das telecomunicações: 
1 041 602 000 EUR;

(c) Setor da energia: 5 350 075 000 EUR;

Esses montantes não prejudicam a 
aplicação do mecanismo de flexibilidade 
previsto pelo Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho(*).
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(*) Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-20 (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 884).»

Or. it

Alteração 524
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido

Alteração ao Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013

No artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º 1316/2013, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. O enquadramento financeiro para a 
execução do MIE para o período de 
2014-2020 é de 29 942 259 000 EUR (*) a 
preços correntes. O referido montante é 
repartido do seguinte modo:

(a) Setor dos transportes: 
23 550 582 000 EUR, dos quais 
11 305 500 000 EUR são transferidos do 
Fundo de Coesão para serem gastos, nos 
termos do presente regulamento, 
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

(b) Setor das telecomunicações: 
1 041 602 000 EUR;

(c) Setor da energia: 5 350 075 000 EUR.

Estes montantes não prejudicam a 
aplicação do mecanismo de flexibilidade 
previsto pelo Regulamento (UE, Euratom) 
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n.º 1311/2013 do Conselho(*).

(*) Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-20 (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 884).»

Or. en

Alteração 525
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avaliará essas operações e, 
caso satisfaçam os requisitos essenciais 
estabelecidos no artigo 5.º e no Acordo 
FEIE, decidirá estender a cobertura da 
garantia da UE a essas operações.

A Comissão avaliará essas operações e, 
caso satisfaçam os requisitos essenciais 
estabelecidos nos artigos 2.º-A e 5.º do 
presente regulamento, decidirá estender a 
cobertura da garantia da UE a essas 
operações.

Or. en


