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_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Fundo de Garantia é provisionado 
por um pagamento anual proveniente do 
orçamento geral da União, pelos juros dos 
recursos investidos do Fundo de Garantia, 
e pelos montantes recuperados junto de 
devedores em incumprimento.

(2) O Fundo de Garantia é provisionado 
por um pagamento anual proveniente do 
orçamento geral da União, pelos juros dos 
recursos investidos do Fundo de Garantia, 
e pelos montantes recuperados junto de 
devedores em incumprimento. O 
pagamento anual não pode ser efetuado 
em detrimento das atividades existentes no 
âmbito da rubrica 4.

Alteração2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O montante excedentário do Fundo 
de Garantia superior a 10 % do capital em 
dívida da totalidade dos empréstimos da 
União deve ser restituído ao orçamento 

(4) O montante excedentário do Fundo 
de Garantia superior a 10 % do capital em 
dívida da totalidade dos empréstimos da 
União deve ser restituído ao orçamento 
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geral da União, a fim de melhor proteger o 
orçamento contra potenciais riscos 
adicionais de incumprimento das operações 
de financiamento do BEI que se destinam a 
sanar as causas profundas da migração.

geral da União, a fim de melhor proteger o 
orçamento contra potenciais riscos 
adicionais de incumprimento das operações 
de financiamento do BEI que se destinam a 
sanar as pressões migratórias derivadas da 
pobreza, da desigualdade, do crescimento 
demográfico, da ausência de perspetivas 
económicas e de emprego, das alterações 
climáticas e das consequências a longo 
prazo da deslocação forçada.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A gestão financeira do Fundo de 
Garantia deve ser transferida do BEI para a 
Comissão, que aplica uma prática 
estabelecida de gestão de investimentos 
análogos. Ao assumir a gestão dos ativos 
do Fundo de Garantia, a Comissão deve 
poder racionalizar e consolidar as suas 
atividades de gestão de ativos, com base 
nas estruturas existentes e num bom 
historial.

(5) A gestão financeira do Fundo de 
Garantia deve ser transferida do BEI para a 
Comissão, que aplica uma prática 
estabelecida de gestão de investimentos 
análogos, e deve ser efetuada em 
conformidade com as mais elevadas 
normas de transparência e de 
responsabilização democrática. Ao 
assumir a gestão dos ativos do Fundo de 
Garantia, a Comissão deve poder 
racionalizar e consolidar ainda mais as 
suas atividades de gestão de ativos, com 
base nas estruturas existentes e reforçando 
ainda mais o seu historial. A transferência 
da gestão deverá traduzir-se numa 
redução dos custos para o orçamento 
geral da União e deverá permitir à 
Comissão fornecer ao Parlamento 
Europeu informações de melhor 
qualidade e mais precisas sobre a gestão e 
a situação do Fundo de Garantia.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009
Artigo 7



PE614.373/ 3

PT

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve assegurar a gestão 
financeira do Fundo. A Comissão deve 
gerir e investir os recursos do Fundo de 
Garantia em conformidade com o princípio 
da boa gestão financeira, respeitando 
normas prudenciais adequadas.

A Comissão deve assegurar a gestão 
financeira do Fundo, em conformidade 
com o presente regulamento e as regras e 
procedimentos internos do Fundo. Além 
disso, a Comissão deve gerir e investir os 
recursos do Fundo de Garantia em 
conformidade com o princípio da boa 
gestão financeira, respeitando normas 
prudenciais adequadas, tendo 
simultaneamente em conta os princípios 
orientadores da ação externa da UE. A 
Comissão deve explicar ao Parlamento 
Europeu de que forma a gestão do Fundo 
se integra na sua estratégia alargada de 
desenvolvimento.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de março de cada ano, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Tribunal de Contas, no 
contexto das demonstrações financeiras da 
Comissão, as informações requeridas sobre 
a situação do Fundo de Garantia.

Até 31 de março de cada ano, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Tribunal de Contas, no 
contexto das demonstrações financeiras da 
Comissão, todas as informações requeridas 
sobre a situação do Fundo de Garantia.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009
Artigo 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a Comissão, até 31 de maio de 
cada ano, envia ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Tribunal de Contas um 
relatório anual sobre a gestão do Fundo de 

Além disso, a Comissão, até 31 de maio de 
cada ano, envia ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Tribunal de Contas um 
relatório anual sobre a gestão do Fundo de 
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Garantia durante o ano civil anterior. Esse 
relatório anual apresenta a situação 
financeira do Fundo de Garantia no final 
do ano civil anterior, os fluxos financeiros 
durante o ano civil anterior, bem como as 
transações mais importantes e outras 
informações relevantes sobre as contas 
financeiras. O relatório deve incluir 
igualmente informações sobre a gestão 
financeira, o desempenho e os riscos do 
Fundo de Garantia no final do ano civil 
anterior.»

Garantia durante o ano civil anterior e uma 
avaliação da adequação do 
montante-objetivo de 9 % e do limiar de 
10 % a que se refere o artigo 3.º, assim 
como da gestão dos ativos do Fundo de 
Garantia pela Comissão. Esse relatório 
anual apresenta a situação financeira e o 
funcionamento do Fundo de Garantia no 
final do ano civil anterior, os fluxos 
financeiros durante o ano civil anterior, 
bem como as transações mais importantes 
e outras informações relevantes sobre as 
contas financeiras, como informações 
pormenorizadas sobre o montante em 
dívida dos empréstimos garantidos ou os 
ativos do Fundo de Garantia em 
conjunturas de mercado difíceis, bem 
como as conclusões e ilações tiradas. O 
relatório deve incluir igualmente 
informações sobre a gestão financeira, o 
desempenho e os riscos do Fundo de 
Garantia no final do ano civil anterior.»


