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Alteração 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Durante a crise económica e financeira, 
a União desenvolveu esforços para 
promover o crescimento, nomeadamente 
através das iniciativas previstas na 
estratégia Europa 2020 que veio 
implementar uma abordagem com vista a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O Banco Europeu de 
Investimento («BEI») reforçou igualmente 
o seu papel como instigador e promotor do 
investimento no seio da União, em parte 
através de um aumento de capital efetuado 

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

seio da União, em parte através de um 
aumento de capital efetuado em janeiro de 
2013. São necessárias medidas 
suplementares para assegurar que as 
necessidades de investimento da União são 
satisfeitas e que a liquidez disponível no 
mercado é utilizada de modo eficiente e 
canalizada para o financiamento de 
projetos de investimento viáveis.

Or. en

Alteração 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Salienta que a eficácia de 
investimentos adicionais depende da 
competitividade e da eficiência da 
economia de um país, bem como da 
confiança dos investidores na 
sustentabilidade das finanças públicas 
desse país; considera, por conseguinte, 
que um país só deve ser elegível para 
receber verbas do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos se a avaliação 
da Comissão dos projetos de planos 
orçamentais dos Estados-Membros 
determinar que:

i) o país respeita o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento ou as recomendações do 
procedimento relativo aos défices 
excessivos; e

II) o país realizou progressos suficientes 
relativamente à aplicação das 
recomendações específicas por país;

Or. en
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Alteração 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 530
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

grandes empresas de média capitalização 
devem ser confiadas a um Comité de
Investimento. O Comité de Investimento 
deve ser composto por peritos 
independentes com conhecimentos e 
experiência nos domínios abrangidos pelos 
projetos de investimento.  O Comité de 
Investimento deve exercer as suas funções 
de forma independente e em 
conformidade com os critérios definidos 
no presente regulamento, na medida em 
que são fundamentais para assegurar a 
confiança e a participação do setor 
privado no Plano de Investimento. O 
Comité de Investimento não deve receber 
instruções de terceiros relativamente à 
seleção de projetos individuais a financiar 
pelo FEIE, porém, deve ser responsável  
perante um Conselho de Direção do FEIE, 
ao qual incumbe a supervisão do 
cumprimento dos seus objetivos. A fim de 
beneficiar efetivamente da experiência do 
FEI, o FEIE deve apoiar o financiamento 
do FEI, a fim de permitir ao FEI realizar 
projetos individuais no domínio das 
pequenas e médias empresas e das 
pequenas empresas de média capitalização. 

Or. en

Alteração 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A fim de garantir o 
desenvolvimento bem-sucedido e 
atempado dos projetos financiados e, por 
conseguinte, maximizar a sua eficácia na 
promoção do emprego e do crescimento, a 
Comissão deve elaborar um projeto de 
Regulamento Europeu de Crise e 
Recuperação que isenta temporariamente 
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os projetos de infraestruturas financiados 
pelo FEIE da atual legislação da UE que 
causa atrasos devido aos procedimentos 
administrativos, sobretudo no que se 
refere aos procedimentos e relatórios de 
recursos em matéria de cumprimento da 
legislação em vigor. O referido 
Regulamento Europeu de Crise e 
Recuperação visa reduzir os 
procedimentos administrativos, a fim de 
atender à urgência atual da situação 
económica na Europa. A Comissão deve 
apresentar uma proposta de Regulamento 
Europeu de Crise e Recuperação ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, o 
mais tardar, três meses após a adoção do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 532
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) Para financiar em parte a contribuição 
a partir do orçamento da União, é 
necessária uma redução das dotações dos 
diferentes Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento previstas pelo 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 
de dezembro de 2013, que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas, que estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 
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programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar 
o efeito financeiro nas áreas da 
investigação, do desenvolvimento, da 
inovação, dos transportes, das 
telecomunicações e das infraestruturas 
energéticas, relativamente à utilização dos 
recursos para a concessão de subvenções 
no âmbito dos programas Horizonte 2020 
e Mecanismo Interligar a Europa tal 
como planeados. Convém, por 
conseguinte, reafectar uma parte do 
financiamento atualmente destinado a 
esses programas em benefício do FEIE.

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas, e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006 do Conselho.

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

Or. en

Justificação

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Alteração 533
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i) Para financiar em parte a contribuição 
a partir do orçamento da União, é 
necessária uma redução das dotações dos 
diferentes Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento previstas no Regulamento 
(UE) n.º 303/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece as 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas e estabelece as disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006 do Conselho.

Or. en

Justificação

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Alteração 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

O presente reexame não pode, em 
circunstância alguma, ter um impacto 
adicional sobre os orçamentos do 
Programa Horizonte 2020 e do 
Mecanismo Interligar a Europa.

Or. en

Alteração 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8

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 50% do montante-objetivo, a 
Comissão apresentará um relatório sobre as 
medidas excecionais que poderão ser 
necessárias para a sua reconstituição.

Caso o referido relatório seja elaborado, 
os orçamentos do Programa Horizonte 
2020 e do Mecanismo Interligar a Europa 
não podem, em circunstância alguma, 
sofrer um novo impacto.

Or. en
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Alteração 536
Patrizia Toia

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 mercado único e 
das respetivas infraestruturas, sobretudo 
no que diz respeito à totalidade dos seus 
componentes digitais e de TI, 
nomeadamente no domínio dos transportes, 
especialmente em centros industriais; 
energia, em especial as interconexões 
energéticas e infraestruturas hídricas; e 
infraestruturas digitais com a finalidade de 
minimizar a clivagem entre zonas urbanas 
e zonas rurais;

Or. en


