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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Introdução

Durante muitos anos, vozes influentes oriundas do mundo político e académico e da 
sociedade civil têm vindo a defender um aumento dos investimentos na UE para superar o 
défice de investimento que tem sido caracterizado como uma consequência da crise 
económica e financeira. Este défice de investimento criou uma espiral recessiva em termos de 
diminuição das despesas, aumento do desemprego e perda de confiança na evolução futura. A 
proposta da Comissão sobre a criação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEIE) deve, por conseguinte, ser amplamente apoiada.

Os novos incentivos para estimular o investimento, com o apoio de garantias da UE, podem 
criar novamente confiança entre os investidores, as autoridades públicas e as indústrias no 
crescimento futuro. Ao desbloquear novos investimentos, o FEIE pode tornar-se o volante de 
inércia de um novo ciclo de investimento gerador de novos postos de trabalho e 
oportunidades. Estes novos investimentos são necessários não apenas para relançar a 
economia da UE, mas também para transformá-la numa economia resiliente, inovadora, 
inclusiva, hipocarbónica e circular. 

Em vez de remendarmos as velhas estruturas já existentes, investindo em simples operações 
de substituição e manutenção, teremos de investir em projetos, serviços e infraestruturas 
verdadeiramente transformadores que permitam fazer face aos «novos» desafios que 
ameaçam o nosso bem-estar e prosperidade. Entre estes desafios estão a nossa perda de 
competitividade, a perigosa alteração do clima, a nossa dependência dos recursos naturais 
escassos e imprescindíveis provenientes de países terceiros, bem como a volatilidade e a 
imprevisibilidade dos preços da energia e dos recursos que essa dependência acarreta.

A fim de enfrentar estes desafios, a UE elaborou políticas ambiciosas em matéria de emprego, 
inovação, educação, inclusão social, clima e energia. A Estratégia Europa 2020 foi 
apresentada como uma estratégia de crescimento da UE para a presente década com o 
objetivo de tornar a União uma "economia inteligente, sustentável e inclusiva". A estratégia 
climática e energética «20/20/20», o Roteiro para a Energia 2050 da Comissão, o 7.º Plano de 
Ação em matéria de Ambiente e as Conclusões do Conselho, de 28 de outubro de 2014, sobre 
a redução das emissões de gases com efeito de estufa após 2020 apelam a uma economia 
descarbonizada e mais circular, bem como a uma verdadeira transformação dos nossos setores 
dos transportes e da energia. A recentemente lançada Estratégia para a União da Energia 
centra-se num mercado da energia mais interligado, capaz de integrar e partilhar quantidades 
cada vez maiores de fontes de energia renováveis, e sublinha a importância da eficiência 
energética como fonte de energia de direito próprio. O programa Horizonte 2020 foi 
estabelecido como o maior programa de sempre no domínio da investigação e inovação da UE 
e prometia estimular a inovação transferindo as grandes ideias do laboratório para o mercado. 
Através da ligação direta que estabelece entre a investigação e a inovação, o Horizonte 2020 
visa salvaguardar a competitividade global da Europa, colocando a ênfase na excelência 
científica, na liderança industrial e na resposta aos desafios societais. 

É do nosso superior interesse que o FEIE reforce e contribua para materializar estas políticas, 
concentrando-se nos necessários investimentos transformadores numa infraestrutura de 
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transporte sustentável e hipocarbónica, nas infraestruturas digitais e de investigação, nas 
energias renováveis, na eficiência energética e no armazenamento de energia, bem como na 
introdução de produtos, serviços e tecnologias inovadoras no mercado. 

Ao mesmo tempo, é necessário evitar o enfraquecimento das políticas da União, provocado 
pelos cortes irreparáveis nos fundos que contribuem para concretizar estas ambições ou pelo 
apoio a investimentos insuficientes ou a investimentos com um risco elevado de serem 
abandonados antes do fim do seu ciclo de vida (devido à sua incompatibilidade com os 
objetivos de longo prazo).

Por conseguinte, as alterações apresentadas pela relatora ao regulamento proposto têm como 
objetivo:

1. A introdução de uma alternativa ao financiamento do fundo de garantia da UE, a fim 
de preservar os fundos disponíveis ao abrigo do Horizonte 2020 e do Mecanismo Interligar a 
Europa (MIE).

2. Incluir o apoio do FEIE no quadro da estratégia da União tendo em vista um 
"crescimento inteligente, sustentável e inclusivo", e contribuir para alcançar os objetivos em 
matéria de clima e energia colocando a ênfase nos investimentos transformadores nos setores 
dos transportes e da energia e evitando os investimentos que criem um efeito de cristalização.

3. Contribuir para satisfazer as ambições da União da Energia no domínio da eficiência 
energética.

No presente parecer, as competências exclusivas da Comissão ITRE são naturalmente objeto 
de uma atenção especial.

1. Alternativa ao financiamento do fundo de garantia da UE

Convém salientar que não é intenção da relatora questionar o princípio geral segundo o qual a 
garantia da UE deve ser financiada pelo orçamento da UE. A disponibilização da Garantia da 
UE ao Banco Europeu de Investimento (BEI) estará assegurada jurídica e financeiramente 
assim que o Regulamento relativo ao FEIE entrar em vigor e logo que o BEI e a Comissão 
Europeia procedam à assinatura do Acordo sobre o FEIE.

O que a relatora questiona é a forma como se estabelece e financia o fundo de garantia da UE. 
De acordo com a proposta de regulamento sobre o FEIE, o financiamento é feito mediante a 
realização de cortes no programa Horizonte 2020 e no Mecanismo Interligar a Europa, mais 
concretamente nas rubricas orçamentais que cobrem as subvenções. Os cortes efetuados 
afetarão a integridade destes programas, especialmente no caso dos investimentos 
estratégicos, como a investigação fundamental, para os quais é difícil conseguir 
cofinanciamento no mercado. Os cortes propostos ao Horizonte 2020 afetarão sobretudo os 
concursos abertos, prejudicando assim a investigação em domínios em que é particularmente 
necessária. Em última análise, os cortes nestas rubricas orçamentais provocarão um 
enfraquecimento do potencial acrescido do FEIE.

No presente relatório propõe-se como alternativa abdicar dos cortes efetuados previamente no 
Programa Horizonte 2020 e no MIE, dado não ser necessário tomar uma decisão a priori
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sobre o regime de financiamento para o Fundo de Garantia. 

O financiamento pode ser efetuado gradualmente por meio de dotações de autorização 
orçamentais, a decidir no âmbito do processo orçamental anual. Para este efeito, a autoridade 
orçamental deve recorrer, se necessário, a todos os mecanismos de flexibilidade disponíveis e 
às disposições pertinentes do Regulamento QFP 2014-2020 que preveem cortes na dotação 
para programas a título da rubrica 1A apenas como último recurso.

2. Alinhar os investimentos ao abrigo do FEIE com a estratégia da União tendo em vista um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e melhorar a coerência com a política 
ambiental da União

Os investimentos apoiados ao abrigo do FEIE devem contribuir para a estratégia da União 
tendo em vista um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, adotada nas conclusões do 
Conselho Europeu de 17 de junho de 2010. A fim de melhorar a coordenação das políticas de 
investimento da União, foi estabelecido o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 que prevê um 
Quadro Estratégico Comum (QEC) tendo em vista a promoção do desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da União. Esta abordagem integrada deve, por 
conseguinte, ser aplicada às operações e aos projetos apoiados pelo FEIE. O FEIE deve 
contribuir para alcançar as metas em matéria de clima aprovadas para 2020, 2030 e 2050, 
devendo, por conseguinte, centrar-se na realização de investimentos transformadores 
direcionados para a descarbonização dos nossos setores dos transportes e da energia e para o 
aproveitamento de materiais em processos de circuito fechado. Ao mesmo tempo, é 
importante evitar os investimentos em infraestruturas hipercarbónicas de longo prazo, que 
corram o risco de serem abandonadas antes do fim da sua vida útil, se pretendermos alcançar 
os objetivos em matéria de clima a médio e longo prazo.

3. Concretizar a União da Energia e dar resposta ao «fracasso histórico» das atuais políticas 
energéticas

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

A afetação (pelo menos 20 % das garantias concedidas devem ser reservados para os 
investimentos em eficiência energética) é absolutamente necessária para satisfazer as 
ambições da União no domínio da eficiência energética enquanto «combustível líder». A 
experiência demonstra que, durante a última década, a eficiência energética foi promovida em 
muito menor escala (8 % do apoio total no domínio da energia) do que todas as outras opções 
de aprovisionamento energético (renováveis, combustíveis fósseis, nuclear). Esta situação não 
mudará, se não for prevista uma afetação de fundos. A análise das propostas dos 
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Estados-Membros para o Plano Europeu de Investimento, efetuada pelo E3G1, revela que 
apenas 5% dos projetos apresentados pelos Estados-Membros incluem medidas em matéria de 
eficiência energética, cidades inteligentes e gestão do lado da procura. Em vez de ser a "fonte 
de energia de eleição", a eficiência energética continua, de facto, a ser a última opção. Fatih 
Birol, economista principal da AIE, falou de um fracasso histórico referindo-se às políticas 
energéticas da maioria dos países no domínio da eficiência energética, tendo em conta que 
dois terços do potencial económico mundial para aumentar a eficiência energética não foram
utilizados. As operações de eficiência energética implicam frequentemente uma combinação 
de vários investimentos de menor dimensão, cuja gestão é onerosa. O tratamento em separado 
e não coordenado das medidas de eficiência energética provoca custos administrativos e de 
transação elevados e dificulta o financiamento das mesmas.

Por conseguinte, é conveniente criar um mecanismo especial no quadro da Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) para oferecer assistência técnica ao 
estabelecimento em toda a Europa de plataformas específicas de investimento para a 
agregação de pequenos projetos, em particular no domínio da renovação do parque 
imobiliário. Esse mecanismo pode aproveitar a experiência já adquirida pelo BEI (JESSICA) 
e retirar ensinamentos dos bons exemplos de programas nacionais de renovação bem 
sucedidos. Estes programas demonstram os benefícios múltiplos de uma renovação em grande 
escala: criação de numerosos postos de trabalho, excelente eficácia em termos de custos, 
aumento da segurança energética, apoio às PME e redução da pobreza energética. Estes 
benefícios podem ser ampliados e multiplicados graças à utilização do FEIE. 

4. Diversos

A relatora introduz também algumas alterações relativas à questão da governação do FEIE. 
Não há dúvida de que, tendo a sua comissão competências exclusivas sobre os critérios de 
elegibilidade para os projetos a apoiar, a relatora pretende igualmente certificar-se de que os 
projetos financiados cumprem realmente os critérios e objetivos propostos. Tal reflete-se, 
concretamente, nas alterações sobre a composição do comité de investimento, uma vez que 
este comité será responsável pela tomada de decisão quotidiana sobre os projetos a apoiar. 
Para além disso, a relatora considera que, a fim de que o FEIE funcione de acordo com as 
condições previstas no regulamento, devem ser previstas disposições que garantam que estas 
condições são corretamente transpostas para o acordo sobre a criação do FEIE que a 
Comissão deverá celebrar com o Banco Europeu de Investimento. 

Por último, são introduzidas algumas definições relativas às pequenas e médias empresas 
(PME), pequenas empresas de média capitalização e empresas inovadoras de média 
capitalização, as quais devem beneficiar especialmente do apoio do FEIE. A relatora 
apresenta como argumento a sua convicção de que estas empresas dispõem de uma 
capacidade especial para gerar mudanças verdadeiramente inovadoras que produzam um valor 
acrescentado económico e social, melhorem a saúde e as condições de vida quotidiana dos 
cidadãos europeus e estimulem a competitividade da UE.

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan" (A escolha da Europa: 
crescimento hipocarbónico ou riscos hipercarbónicos? Análise das propostas dos Estados-Membros?), 28 de 
janeiro de 2015.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que o objetivo do FEIE é duplo: a) investimentos estratégicos a longo prazo 
e b) acesso ao financiamento para as PME e as pequenas empresas de média capitalização. A 
presente alteração está relacionada com as alterações ao artigo 1.º, ao artigo 5.º, n.º 2, 
alínea e), e ao artigo 7.º.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) O FEIE deve apoiar os investimentos 
estratégicos com elevado valor 
acrescentado em termos económicos e 
sociais, que promovam a inovação 
sustentável, as competências e o emprego 
local, aumentem a competitividade da UE 
e contribuam para a consecução dos 
objetivos políticos da União.

Or. en

Justificação

O novo foco da Comissão no investimento é largamente apoiado. Contudo, devemos 
assegurar que os investimentos são canalizados para os tipos certos de projetos, que criem 
valor acrescentado não só económico mas também social e apoiem a consecução dos 
objetivos da UE em matéria de clima e energia. Esta é a única forma de realizar verdadeiros 
investimentos no futuro, geradores de empregos duradouros, que possam ser aceites pelos 
cidadãos europeus e ofereçam uma saída para a crise atual.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Em 17 de junho de 2010, o Conselho Europeu adotou a Estratégia «Europa 2020», uma nova 
estratégia da União para o emprego e um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A 
Estratégia «Europa 2020» constitui um quadro coerente que cria condições para que a 
União mobilize todos os seus instrumentos e políticas de uma forma coordenada. O 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 foi estabelecido com o objetivo de melhorar a coordenação 
e harmonizar a execução dos diferentes fundos de investimento da UE no âmbito de um 
«Quadro Estratégico Comum», a fim de contribuir para a Estratégia «Europa 2020».  Esta 
abordagem integrada deve, por conseguinte, ser aplicada às operações e aos projetos 
apoiados pelo FEIE.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A afetação de fundos (pelo menos 20 % das garantias concedidas devem ser reservados para 
os investimentos em eficiência energética) é absolutamente necessária para satisfazer as 
ambições da União no domínio da eficiência energética enquanto «combustível líder». 
Durante a última década, a eficiência energética foi promovida em muito menor escala (8 % 
do apoio total no domínio da energia) do que todas as outras opções de aprovisionamento 
energético. Sem a perspetiva de metas vinculativas, esta situação não mudará se não for 
prevista uma afetação de fundos. É igualmente essencial estabelecer um mecanismo especial 
de assistência técnica ao estabelecimento de plataformas específicas para projetos de 
eficiência energética.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

indiretas de capital, bem como prestar 
garantias para uma titularização de elevada 
qualidade de empréstimos, e oferecer 
outros produtos no âmbito da prossecução 
dos objetivos do FEIE.

Or. en

Justificação

É essencial que o FEIE apoie também as pequenas empresas de média capitalização e as 
empresas de média capitalização inovadoras. O FEI, embora seja o instrumento preferencial, 
pode não ser sempre o vetor de investimento mais adequado para as empresas de média 
capitalização. A presente alteração está relacionada com as alterações ao artigo 1.º, ao 
artigo 5.º, n.º 2, alínea e), e ao artigo 7.º.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O FEIE deve visar projetos com um 
elevado valor acrescentado social, 
sustentável e económico. Deve em especial 
visar projetos que promovam a criação de 
emprego local sustentável, o crescimento 
sustentável a longo prazo e a 
competitividade, contribuindo assim para 
alcançar as metas da UE em matéria de 
clima e de energia. 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 
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coerência com os princípios aplicáveis aos 
auxílios estatais deverá contribuir para essa 
utilização eficaz e estratégica.

Or. en

Justificação

O novo foco da Comissão no investimento é largamente apoiado.  Contudo, devemos 
assegurar que os investimentos são canalizados para os tipos certos de projetos, que criem 
valor acrescentado não só económico mas também social e apoiem a consecução dos 
objetivos da UE em matéria de clima e energia. Esta é a única forma de realizar verdadeiros 
investimentos no futuro, geradores de empregos duradouros, que possam ser aceites pelos 
cidadãos europeus e ofereçam uma saída para a crise atual.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
A fim de assegurar um processo de tomada de decisão multidisciplinar sobre os projetos, é 
fundamental que os peritos nomeados do Comité de Investimento tenham não só experiência 
em projetos de investimento, mas também conhecimentos comprovados em financiamento de 
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projetos num ou em vários setores elegíveis para apoio. Uma vez que cabe ao Comité de 
Investimento decidir sobre os projetos a apoiar, é importante que os decisores disponham dos 
conhecimentos de mercado e setoriais relevantes no momento da tomada de decisão.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Para que o FEIE possa cumprir o seu objetivo duplo, é importante esclarecer que parte da 
garantia tem de ser reservada para o acesso ao financiamento de risco a favor das PME e 
das pequenas empresas de média capitalização. A presente alteração está relacionada com 
as alterações ao artigo 1.º, ao artigo 5.º, n.º 2, alínea e), e ao artigo 7.º.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As plataformas de investimento são excelentes mecanismos de canalização do apoio para os 
projetos de menor dimensão, nomeadamente em matéria de eficiência energética, que, de 
outra forma, poderiam não ser elegíveis para o apoio dos fundos da UE ou de parceiros 
privados.  Podem igualmente desempenhar um papel importante na agregação em clusters de 
vários projetos de pequena escala semelhantes, dirigidos por regiões, municípios e PME, 
reduzindo assim os custos de transação e aumentando as probabilidades de êxito.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Alteração 12

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 Conselho, e do Mecanismo 
Interligar a Europa, previsto no 
Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho3, 
devem ser reduzidas. Estes programas 
prosseguem objetivos que não são 
retomados no FEIE. Todavia, a redução 
de ambos os programas com vista ao 
financiamento do fundo de garantia 
deverá assegurar um investimento, em 
certos domínios dos respetivos mandatos, 
superior ao que seria possível através dos 
programas atuais. O FEIE deve poder 
utilizar a garantia da UE para multiplicar 
o efeito financeiro nas áreas da 
investigação, do desenvolvimento, da 

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

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

2 Suprimido

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

3 Suprimido

Or. en

Justificação

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) Uma vez que os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar o 
investimento na União e assegurar um 
acesso mais alargado ao financiamento 
para as empresas com menos de 3000 
trabalhadores, não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros devido às disparidades na sua 
capacidade orçamental para agir, mas 
podem, em virtude da sua dimensão e 
efeitos, ser melhor alcançados a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

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

Or. en

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo do FEIE consistirá em apoiar 
os investimentos na União conferindo ao 
BEI capacidade de absorção de riscos 
mediante:

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

- a garantia de um maior acesso ao 
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financiamento para as pequenas e médias 
empresas e as pequenas empresas de 
média capitalização, em particular as 
PME inovadoras e as empresas de média 
capitalização,

Or. en

Justificação

Há que tornar claro o objetivo do FEIE. É importante distinguir entre o plano de 
investimentos a longo prazo para projetos que, tirando os objetivos gerais do artigo 5.º, n.º 2, 
alíneas a) a d), não têm de respeitar qualquer limiar, e o apoio financeiro às empresas 
(artigo 5.º, n.º 2, alínea e)), que será canalizado através do FEI (ver artigo 7.º), que, por 
natureza, só pode incidir sobre as PME e as pequenas empresas de média capitalização 
(inovadoras). Esta abordagem está igualmente em sintonia com o considerando 13.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os termos do Acordo FEIE devem 
ser definidos pela Comissão e pelo BEI e 
aprovados pelo colegislador antes da 
entrada em vigor do presente 
regulamento, para que o Acordo FEIE 
garanta a correta aplicação do 
regulamento.

Or. en

Justificação

O presente regulamento não pode ser adotado sem que o Parlamento tenha conhecimento do 
conteúdo do Acordo FEIE. O Parlamento deve assegurar-se de que o Acordo FEIE contém 
todas as disposições necessárias para a correta aplicação do presente regulamento e não 
interfira com os direitos dos colegisladores.

Alteração 16

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

Artigo 1.º-A

Definições

Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:

1. «Pequenas e médias empresas» (PME), 
as empresas que empreguem menos de 
250 pessoas, tal como definido no 
Regulamento (UE) n.º 651/2014;

2. «Pequenas empresas de média 
capitalização», as empresas que 
empreguem menos de 500 pessoas;

3. «Empresas inovadoras de média 
capitalização», as empresas de média 
capitalização cujos custos de I &d e de 
inovação, tal como definidos no 
Regulamento Geral de Isenção por 
Categoria, representem:

(a) no mínimo, 15 % do total dos seus 
custos de exploração em pelo menos um 
dos três anos anteriores ao primeiro
investimento no âmbito da medida de 
auxílio estatal ao financiamento de risco, 
ou

(b) no mínimo, 10 % por ano dos seus 
custos operacionais totais nos 3 anos 
anteriores ao primeiro investimento no 
âmbito da medida de auxílio estatal ao 
financiamento de risco;

Or. en

Justificação

É importante que os termos utilizados no presente regulamento sejam adequadamente 
definidos, por forma a garantir a sua correta interpretação e ulterior aplicação.

Alteração 17

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



PA\1051424PT.doc 21/40 PE549.399v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É fundamental que todos os investimentos apoiados a título do FEIE cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento. Em particular, há que garantir a conformidade com 
os objetivos e critérios de elegibilidade enunciados no artigo 5.º, n.ºs 2 e 2-A.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Acordo FEIE preverá a criação de uma 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento («PEAI») no seio do BEI, 
a qual prestará aconselhamento a projetos 
de investimento, em consonância com os 
objetivos estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 2 
e 2-A, do presente regulamento.
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O PEAI basear-se-á nos serviços de 
assessoria do BEI e da Comissão já 
existentes e:

1. Atuará como uma plataforma de 
aconselhamento técnico e prestará apoio 
na identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento; proporcionará, igualmente,
apoio à utilização da assistência técnica 
para a estruturação dos projetos, a 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores e a utilização de parcerias 
público-privadas e aconselhamento, se 
necessário, sobre questões relevantes no 
domínio da legislação da UE.

2. Prestará um apoio específico às 
plataformas de investimento orientadas 
para setores com elevado valor 
acrescentado económico e social ou que 
agregam em clusters projetos de menor 
dimensão dirigidos por regiões, 
municípios e PME. 

3. Criará um mecanismo específico de 
assistência técnica para a criação de 
plataformas de investimento para projetos 
de eficiência energética agregados a nível 
descentralizado.

4. Prestará apoio técnico e financeiro 
sobre a utilização do FEIE a instituições 
descentralizadas que executem programas 
de assistência técnica similares a nível 
local;

5. Atuará como ponto único de contacto 
para promotores de projetos ou 
reorientá-los-á para as instituições 
referidas no ponto 4.

6. Assegurará um intercâmbio estrutural 
de informações e de boas práticas entre 
todas as partes envolvidas no FEIE.

Or. en

Justificação

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
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EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para atingir esse objetivo, a PEAI utilizará 
os conhecimentos especializados do BEI, 
da Comissão, dos bancos nacionais de 
fomento e das autoridades de gestão dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento e envolverá os parceiros, de 
acordo com o disposto no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013. Em 
particular, a PEAI basear-se-á nas boas 
práticas seguidas em programas como o 
ELENA (Assistência Europeia à Energia 
Local) e o FEEE (Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética);

Or. en

Justificação

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).
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Alteração 20

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:

1. Em conformidade com o artigo 5.º,

2. 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;

3. Com um comprovado valor 
acrescentado económico, social e 
sustentável na promoção das inovações, 
competências, empregos e competitividade 
da UE;

4. Independentemente da sua localização 
geográfica.

Or. en

Justificação

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.
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Alteração 21

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 
nos domínios de investimento referidos no 
artigo 5.º, n.º 2.

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

Or. en

Justificação

O Comité de Investimento, que determinará quais os projetos a apoiar ao abrigo do FEIE, 
em conformidade com os objetivos estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 2 e 2-A, deverá ser 
composto por um número suficiente de peritos, de molde a garantir um processo de decisão 
multidisciplinar para os projetos elegíveis em todos os diferentes domínios indicados no 
artigo 5.º, n.ºs 2 e 2-A. Todos os peritos nomeados devem possuir experiência de mercado e 
conhecimentos demonstrados sobre o financiamento de projetos num ou vários destes 
domínios.

Alteração 22

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

A garantia da UE é concedida para 
operações de financiamento e investimento 
do BEI centradas na promoção da 
transição para uma economia inteligente 
e sustentável, com baixo teor de carbono, 
aprovadas pelo Comité de Investimento a 
que se refere o artigo 3.º, n.º 5, ou para o 
financiamento do FEI com vista à 
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operações em causa deverão ser coerentes 
com as políticas da União e apoiar um dos 
seguintes objetivos gerais:

realização de operações de financiamento e 
investimento do BEI nos termos do 
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 23

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 24

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 interligações das redes 
elétricas, das redes inteligentes a nível da 
distribuição e do armazenamento de 
energia;

Or. en

Justificação

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
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dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Desenvolvimento de infraestruturas 
digitais, tecnologias da informação e da 
comunicação e inovação;

Or. en

Justificação

A economia digital está a crescer sete vezes mais depressa do que o resto da economia e é 
uma das vias mais promissoras para a recuperação económica e a criação de empregos de 
qualidade. Os investimentos em infraestruturas de alta qualidade em matéria de 
telecomunicações e banda larga de Internet são fundamentais, mas também é necessário 
intensificar os investimentos na sensibilização e na competência digital dos cidadãos 
europeus, na investigação e desenvolvimento do setor digital, na promoção de indústrias 
criativas no domínio digital e no desenvolvimento de um ambiente favorável à expansão dos 
dispositivos e serviços digitais inteligentes na vida quotidiana.

Alteração 26

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 no ensino e na formação, 
na saúde, na investigação e 
desenvolvimento, incluindo nas 
infraestruturas tecnológicas e de 
investigação relevantes para a inovação;

Or. en



PE549.399v01-00 28/40 PA\1051424PT.doc

PT

Justificação

A educação, a investigação, o desenvolvimento e a inovação são alguns dos trunfos mais
importantes da Europa, promovendo a competitividade económica e o nosso bem-estar e 
saúde humanas. As competências e a criatividade dos cidadãos europeus são a vantagem 
competitiva da Europa na economia mundial. Os investimentos na educação, na investigação 
e na inovação são componentes fundamentais da estratégia de saída de crise económica, 
para criar novos empregos de alta qualidade, desenvolver novos mercados de exportação e 
melhorar a competitividade industrial da UE.

Alteração 27

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 de energias renováveis, 
eficiência energética e eficiência na 
utilização dos recursos, com particular 
destaque para a redução da procura de 
energia pela gestão da procura e a 
renovação de edifícios;

Or. en

Justificação

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way. 
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Alteração 28

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 

(d) Projetos de infraestruturas nos 
domínios do ambiente, dos recursos 
naturais com incidência no reforço dos 
serviços ecossistémicos, do
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social; desenvolvimento urbano e no domínio 
social;

Or. en

Justificação

Os serviços ecossistémicos desempenham um papel importante na estratégia da UE em 
matéria de biodiversidade e nas políticas de adaptação e atenuação das alterações 
climáticas. O relatório TEEB (A economia dos ecossistemas e da biodiversidade), realizado 
com o apoio da CE, demonstra o enorme valor económico dos nossos ecossistemas e o seu 
potencial para enfrentar numerosos desafios societais. Por conseguinte, justifica-se a ênfase 
posta em infraestruturas e investimentos suscetíveis de reforçar os serviços ecossistémicos 
(por exemplo, a criação de zonas inundáveis naturalmente ou a expansão florestal). 

Alteração 29

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 aprovados 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. 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 
beneficiar da garantia da UE ao abrigo do 
presente artigo. Além disso, a participação 
do BEI em plataformas específicas de 
investimento e bancos nacionais de 
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fomento pode fazer uso da garantia da 
UE.

Or. en

Justificação

Nos termos da atual proposta, as plataformas de investimento e os bancos de fomento 
nacionais só podem beneficiar da garantia da UE se forem apoiados pelo BEI. Para os 
grandes investimentos em projetos de maiores dimensões a nível da UE, poderá, de facto, ser 
desejável a participação do BEI. No entanto, para pequenos projetos mais agregados, 
financiados ou geridos por plataformas de investimento, bancos ou instituições de fomento 
nacionais, o envolvimento do BEI nem sempre será necessário se as operações em causa 
apoiarem os objetivos referidos no presente artigo e tiverem sido consideradas elegíveis pelo 
Comité de Investimento.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

Se for caso disso, as plataformas de 
investimento nacionais ou regionais 
devem incluir 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 Anexo 
II do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.

Or. en

Justificação

As partes interessadas pertinentes devem ser envolvidas na criação e no funcionamento de 
plataformas de investimento nacionais e regionais que apoiem investimentos com grande 
impacto social. O Regulamento (UE) n.º 1303/2013 contém disposições pormenorizadas 
sobre a forma como tal pode ser feito. É desejável uma abordagem semelhante nas 
plataformas de investimento apoiadas pelo FEIE. A participação de parceiros é uma das 
melhores maneiras de melhorar o sentimento de apropriação e maximizar os resultados dos 
investimentos. 
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Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Alteração 32

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 ações 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 com baixo teor 
de carbono 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 apoiadas por 
plataformas específicas de investimento e 
por bancos e instituições de fomento 
nacionais devem cumprir as políticas e os 
critérios de elegibilidade do Conselho de 
Direção, em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 2, 2.º 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 artigo;

Or. en

Justificação

A formulação de critérios de elegibilidade claros dá mais orientações sobre a forma como 
devem ser realizados os objetivos gerais referidos no artigo 5.º. n.º 2. A alínea a) faz 
referência aos objetivos temáticos e ao «quadro estratégico comum» do Regulamento n.º
1303/2013. Desta forma, indica-se que o FEIE é a abordagem coordenada e integrada da 
União para um desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável.

Alteração 33

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
qualquer tipo de financiamento da União, 
incluindo 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.

Or. en
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Justificação

Deve ficar claro que se pode utilizar qualquer tipo de financiamento da União para 
cofinanciar as operações e os projetos cobertos pela garantia da UE e não, unicamente, o 
financiamento disponibilizado pelos fundos estruturais e de investimento europeus.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) empréstimos do BEI, garantias, 
contragarantias, instrumentos do mercado 
de capitais, quaisquer outras formas de 
financiamento ou instrumento de mel horia 
do risco de crédito, participações de capital 
ou equiparadas a capital. Estes 
instrumentos deverão ser concedidos, 
adquiridos ou emitidos em benefício de 
operações efetuadas na União, incluindo 
operações transfronteiras entre um Estado-
Membro e um país terceiro, em 
conformidade com o presente regulamento, 
e quando o financiamento do BEI tenha 
sido concedido em conformidade com um 
acordo assinado que não tenha expirado 
nem sido anulado;

(a) empréstimos do BEI, garantias, 
contragarantias, instrumentos do mercado 
de capitais, quaisquer outras formas de 
financiamento ou instrumento de melhoria 
do risco de crédito, participações de capital 
ou equiparadas a capital, nomeadamente 
através de bancos ou instituições 
nacionais de fomento ou plataformas de 
investimento. Estes instrumentos deverão 
ser concedidos, adquiridos ou emitidos em 
benefício de operações efetuadas na União, 
incluindo operações transfronteiras entre 
um Estado-Membro e um país terceiro, em 
conformidade com o presente regulamento, 
e quando o financiamento do BEI tenha 
sido concedido em conformidade com um 
acordo assinado que não tenha expirado 
nem sido anulado;

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) financiamento do BEI ao FEI com vista 
a permitir-lhe efetuar operações de 
empréstimo, garantia, contragarantia, 
quaisquer outras formas de instrumentos de 

(b) Financiamento do BEI ao FEI com 
vista a permitir-lhe efetuar operações de 
empréstimo, garantias, contragarantias, 
quaisquer outras formas de instrumentos de 
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melhoria do risco de crédito, instrumentos 
do mercado de capitais e participações de 
capital ou equiparadas a capital. Estes 
instrumentos deverão ser concedidos, 
adquiridos ou emitidos em benefício de 
operações efetuadas na União, em 
conformidade com o presente regulamento, 
e quando o financiamento do FEI tenha 
sido concedido em conformidade com um 
acordo assinado que não tenha expirado 
nem sido anulado.

melhoria do risco de crédito, instrumentos 
do mercado de capitais e participações em 
capital ou quase-capital, nomeadamente 
através de bancos ou instituições 
nacionais de fomento ou plataformas de 
investimento. Estes instrumentos deverão 
ser concedidos, adquiridos ou emitidos em 
benefício de operações efetuadas na União, 
em conformidade com o presente 
regulamento, e quando o financiamento do 
FEI tenha sido concedido em conformidade 
com um acordo assinado que não tenha 
expirado nem sido anulado.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras dos 
Estados-Membros e dos bancos ou 
instituições de fomento nacionais que 
pertençam ao setor público ou atuem em 
nome do Estado, destinadas a projetos, 
operações ou plataformas de investimento 
elegíveis ao abrigo do presente 
regulamento, são consideradas medidas 
excecionais nos termos do artigo 5.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97 e do 
artigo 3.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 
1467/97. Estas contribuições financeiras 
visam a realização dos objetivos políticos
da União e são consideradas um fator 
importante, nos termos do artigo 2.º, n.º 3, 
do Regulamento (CE) n.º 1467/97, de 
modo que não podem exceder o valor de 
referência a que se refere o artigo 126.º, 
n.º 2, do TFUE.

Em derrogação das orientações sobre a 
aplicação do artigo 5.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
formuladas pela Comissão no documento 
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COM(2015)12 de 13 de janeiro de 2015, 
os Estados-Membros beneficiarão da 
«cláusula de investimento» para os 
investimentos em plataformas específicas 
de investimento criadas para os 
investimentos em operações e projetos de 
eficiência energética elegíveis nos termos 
do presente regulamento, se:

i) o desvio em relação ao objetivo de 
médio prazo (OMP) ou à trajetória de 
ajustamento orçamental acordada não 
exceder o valor de referência de 3 % do 
PIB, para o que é preservada uma 
margem de segurança adequada;

ii) se verificar um aumento efetivo dos 
níveis de investimento;

Nesse caso, a «cláusula de investimento» 
será aplicada independentemente da 
existência de um crescimento negativo do 
PIB ou de um diferencial mínimo do 
produto negativo.

Or. en

Justificação

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Alteração 37

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 

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

quais um montante de 2 500 000 000 EUR 
será afetado ao financiamento do FEI pelo 
BEI em conformidade com o n.º 2, para os 
fins enunciados no artigo 1.º. 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

A garantia de que são retirados fundos do FEIE para serem utilizados no acesso ao 
financiamento de risco para as PME e as pequenas empresas de média capitalização não 
deve ser opcional nem flexível.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 5, o 
montante visado deve ser atingido através 
de dotações para autorizações 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, bem como, se necessário e 
como solução de último recurso, a 
possibilidade de - no pleno respeito dos 
pontos 17 e 18 do AII de 2 de dezembro de 
2013 - reafetar fundos provenientes de 
programas plurianuais no âmbito da 
categoria 1A, caso se verifique que estes 
programas foram subexecutados. O 
financiamento do fundo de garantia, no 
que diz respeito tanto às dotações para 
autorizações como às dotações para 
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pagamentos, será revisto no quadro da 
revisão intercalar/revisão do QFP 2014-
2020, que deverá ser lançada até ao final 
de 2016, o mais tardar, como previsto no 
artigo 2.º do Regulamento n.º 1311/2013 
do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, 
que estabelece o QFP para o período 
2014-2020.

Or. en

Justificação

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Alteração 39

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, com a 
participação dos parceiros locais e 
regionais, em conformidade com o artigo 
5.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
de forma regular e estruturada, 
informações sobre os projetos de 
investimento atuais e futuros no respetivo 
território.

Or. en

Justificação

O Regulamento (UE) n.º 1303/2013 introduziu o princípio da parceria de um modo que é 
valioso, viável e inclusivo, indicando os parceiros locais e regionais que podem fornecer 
conhecimentos especializados a nível local e setorial, elemento que é fundamental para o 
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êxito e a aceitação pública dos projetos. Por conseguinte, esses parceiros deveriam ser 
incluídos na identificação, compilação e apresentação dos projetos elegíveis para apoio.

Alteração 40

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 
da economia da União.

Or. en

Justificação

O FEIE deverá promover e apoiar projetos essenciais para a transição para uma União 
sustentável e com baixo teor de carbono. Ao avaliar o valor acrescentado e a eficácia do 
FEIE, os progressos realizados nessa transição para uma União sustentável e com baixo teor 
de carbono devem ser avaliados mensurando o impacto dos investimentos nos parâmetros 
referidos no artigo.

Alteração 41

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 
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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 energéticos e climáticos 
da UE para 2020, 2030 e 2050;

Or. en

Justificação

Para atingir os objetivos da UE para 2020, 2030 e 2050 em matéria de energia e clima é 
necessário tomar já hoje as decisões e os investimentos certos. O FEIE é um excelente 
instrumento para promover e apoiar este tipo de projetos essenciais para a transição para 
uma União sustentável e com baixo teor de carbono. O apoio a projetos que criam um efeito 
de cristalização de tecnologias, processos de produção ou infraestruturas que não cabem 
numa União descarbonizada sustentável é, por conseguinte, contraproducente, para além de 
gerar custos irrecuperáveis, projetos inviáveis e perda de fundos da UE.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 18
Regulamento (CE) n.º 1291/2014
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 
no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 
anual. 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 já contribui significativamente para o investimento na 
investigação e na inovação, com um grande efeito de alavancagem. Foi adotado na 
sequência de um longo processo legislativo que, cuidadosamente, identificou as áreas 
prioritárias, os diferentes instrumentos e os destinatários, alcançando um equilíbrio delicado.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 19
Regulamento (CE) n.º 1316/2013
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 
no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 
anual. 

O MIE já contribui significativamente para o investimento em infraestruturas no domínio da 
energia, das telecomunicações e das de transportes, com um elevado efeito de alavancagem. 
Foi adotado na sequência de um longo processo legislativo que, cuidadosamente, identificou 
os projetos de interesse comum e os diferentes instrumentos a utilizar

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo I
Regulamento (CE) n.º 1291/2014
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 8.º. O financiamento do Fundo não tem de ser fixado 
no momento da adoção do regulamento do FEIE; pode ser deixado ao processo orçamental 
anual. 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 já contribui significativamente para o investimento na 
investigação e na inovação, com um grande efeito de alavancagem. Foi adotado na 
sequência de um longo processo legislativo que, cuidadosamente, identificou as áreas 
prioritárias, os diferentes instrumentos e os destinatários, alcançando um equilíbrio delicado.


