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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (UE) 2015/1017 no que diz respeito à criação de um Instrumento de Apoio 
à Solvabilidade
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0404),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, os artigos 172.º e 173.º, o artigo 175.º, terceiro 
parágrafo, e o artigo 182, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C9-0156/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão do Controlo Orçamental, 

– Tendo em conta a carta da Comissão dos Transportes e do Turismo,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários (A9-0000/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração
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(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se nada for feito para o 
reparar, este défice de capitais próprios 
pode conduzir a um período prolongado de 
menor investimento e maior desemprego. 
O impacto do défice de capitais próprios 
será díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 
divergências no mercado único. Esta 
situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades muito 
diferentes em matéria de concessão de 
auxílios estatais.

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser significativamente mais elevado 
se as medidas de confinamento tiverem de 
ser mantidas por um período mais longo do 
que o atualmente previsto ou se tiverem de 
ser impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Num cenário de 
esforço, o impacto direto sobre os capitais 
próprios de todas as empresas constituídas 
sob a forma de sociedade (cotadas ou não) 
na União poderá atingir 1,2 biliões de 
EUR. Se nada for feito para o reparar, este 
défice de capitais próprios pode conduzir a 
um período prolongado de menor 
investimento e maior desemprego. O 
impacto do défice de capitais próprios será 
díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 
divergências no mercado único. Esta 
situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades muito 
diferentes em matéria de concessão de 
auxílios estatais.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O objetivo do Instrumento de 
Apoio à Solvabilidade consiste em ajudar 
as empresas a ultrapassar o período difícil 
que atravessamos, de molde a poderem 
levar a cabo a recuperação, salvaguardar 
os níveis de emprego e contrabalançar as 
aguardadas distorções no mercado único, 
uma vez que certos Estados-Membros 
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podem não dispor dos meios orçamentais 
suficientes para prestar o apoio adequado 
às empresas que dele carecem. A 
possibilidade de medidas nacionais de 
apoio à solvabilidade das empresas pode, 
por conseguinte, diferir substancialmente 
entre Estados-Membros e conduzir a uma 
distorção das condições de concorrência. 
Além disso, uma vez que existe um risco 
considerável de que o impacto da 
COVID-19 se prolongue, a incapacidade 
para ajudar as empresas viáveis pode 
conduzir a distorções sistémicas, criando 
novas disparidades ou consolidando as já 
existentes. Tendo em conta a forte 
interligação da economia europeia, uma 
recessão económica numa parte da União 
desencadearia repercussões negativas nas 
cadeias de abastecimento transfronteiras 
e na economia de toda a UE. 
Inversamente, e pela mesma razão, o 
apoio prestado numa parte da União teria 
também repercussões positivas nas 
cadeias de abastecimento transfronteiras 
e na economia de toda a UE.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
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presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
igualmente centrar-se nas empresas 
constituídas antes do final de 2020, que 
tenham adquirido – ou estejam a gerir – 
ativos ou sucursais de empresas em 
dificuldades no tocante ao 
enquadramento dos auxílios estatais já no 
final de 2019, na condição de ter ocorrido 
uma mudança na gestão. As 
microempresas ou as pequenas empresas 
que já se encontravam em dificuldades em 
31 de dezembro de 2019 devem também 
ser elegíveis, sob certas condições, uma 
vez que são elegíveis para auxílios estatais 
ao abrigo do Quadro temporário relativo 
às medidas de auxílio estatal7-A. O apoio 
deve centrar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e nos 
setores mais afetados pela crise da 
COVID-19 e/ou onde a possibilidade de 
apoio do Estado à solvabilidade seja mais 
restrita.

_________________ _________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7-A Comunicação da Comissão, de 20 de 
março de 2020, sobre um quadro 
temporário relativo a medidas de auxílio 
estatal em apoio da economia no atual 
contexto do surto de COVID-19.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
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Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Conselho Diretivo deve fixar 
limites específicos de concentração 
geográfica para a secção de apoio à 
solvabilidade, em conformidade com os 
indicadores e a metodologia estabelecidos 
pela Comissão, a fim de assegurar, por 
um lado, que a maior parte da garantia da 
UE ao abrigo do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade apoie empresas elegíveis 
nos Estados-Membros e nos setores que 
foram economicamente mais afetados 
pela pandemia de COVID-19 e que, por 
outro, a maior parte dessa garantia apoie 
empresas elegíveis nos Estados-Membros 
onde a disponibilidade de apoio do Estado 
à solvabilidade seja mais limitada. Os 
limites podem ser atualizados ao longo do 
tempo, tendo em conta os impactos da 
pandemia de COVID-19.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O provisionamento da garantia da 
UE deve ser incrementado em 
conformidade. Tendo em conta o elevado 
nível de risco das operações de 
investimento e de financiamento ao abrigo 
da secção de apoio à solvabilidade, a taxa 
de provisionamento global do FEIE deve 
ser ajustada para 45,8 %.

(6) O provisionamento da garantia da 
UE deve ser incrementado em 
conformidade. Mesmo com um apoio 
prestado em tempo útil no tocante a 
capitais próprios, é de esperar que se 
verifiquem taxas de falência e de 
incumprimento de contratos de crédito 
mais elevadas do que no período anterior 
à crise, especialmente em caso de 
reintrodução de medidas de confinamento 
ou de restrições da atividade económica a 
longo prazo. Tendo em conta o elevado 
nível de risco das operações de 
investimento e de financiamento ao abrigo 
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da secção de apoio à solvabilidade, a taxa 
de provisionamento global do FEIE deve 
ser ajustada para 45,8 %.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Sem prejuízo das prerrogativas do 
Conselho na aplicação do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, as 
contribuições pontuais dos 
Estados-Membros, quer através de um 
Estado-Membro, quer através de bancos 
de fomento nacionais classificados no 
setor das administrações públicas ou 
atuando em nome de um Estado-Membro, 
para o FEIE, para plataformas temáticas 
ou plurinacionais de investimento, para 
veículos ou fundos de finalidade especial, 
bem como para outras modalidades 
criadas para a execução da secção de 
apoio à solvabilidade, deverão, em 
princípio, ser consideradas como medidas 
pontuais, na aceção do artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho e do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1467/97 do Conselho.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
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as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da garantia 
da UE para investir em empresas elegíveis. 
A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da garantia 
da UE para investir em empresas elegíveis. 
Os coinvestidores privados devem estar 
expostos a uma parte significativa das 
perdas. A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os fundos de ações, os veículos de 
finalidade especial, as plataformas de 
investimento e os bancos ou instituições de 
fomento nacionais devem proporcionar 
capital próprio ou equiparável (como 
dívida híbrida, ações preferenciais ou 
instrumentos de capital próprio 
convertíveis) a empresas elegíveis, mas 
excluindo as entidades que visam a 
aquisição de empresas (ou capital de 

(9) Os fundos de ações, os veículos de 
finalidade especial, as plataformas de 
investimento e os bancos ou instituições de 
fomento nacionais devem proporcionar 
capital próprio ou equiparável (como 
dívida híbrida, dívida subordinada, ações 
preferenciais ou instrumentos de capital 
próprio convertíveis) a empresas elegíveis, 
mas excluindo as entidades que visam a 
aquisição de empresas (ou capital de 
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substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos.

substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos. Os 
intermediários ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade devem estar 
estabelecidos num Estado-Membro e 
operar na União. O Conselho Diretivo 
estabelecerá os requisitos necessários no 
que diz respeito ao controlo dos 
intermediários (fundos, veículos de 
finalidade especial e outros), tendo em 
conta todas as considerações de ordem 
pública ou de segurança aplicáveis.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em situações em que a existência 
de condições de tensão nos mercados 
financeiros impeçam a melhoria da base 
de capitais próprios das empresas e a sua 
solvabilidade, o BEI e a Comissão devem 
aplicar as alterações adequadas, 
incluindo a remuneração da garantia da 
UE, a fim de contribuir para uma redução 
do custo de financiamento da operação 
suportado pelo beneficiário do 
financiamento do BEI, ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade, e de 
molde a facilitar o apoio. Deverão ser 
envidados, se necessário, esforços 
semelhantes para assegurar que o FEIE 
apoie projetos de pequena dimensão. Caso 
a utilização de intermediários locais ou 
regionais permita uma redução do custo 
do apoio concedido pelo FEIE a projetos 
de pequena dimensão, esta modalidade de 
intervenção deverá também ser 
considerada.

Or. en



PR\1210910PT.docx 13/45 PE655.850v01-00

PT

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É essencial pôr em prática a 
secção de apoio à solvabilidade o mais 
rapidamente possível em 2020 e que este 
instrumento possa ser utilizado sem 
demora e na plenitude das suas 
capacidades no decurso de 2021. A fim de 
assegurar a rápida entrada em 
funcionamento do Instrumento de Apoio 
à Solvabilidade, o BEI deve propor ao 
Comité de Investimento a concessão do 
apoio da garantia da UE ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade no que diz 
respeito às garantias ou ao financiamento 
que tenha concedido no período 
compreendido entre a entrada em vigor do 
presente regulamento e a assinatura do 
acordo de garantia alterado do FEIE 
entre a Comissão e o BEI.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de evitar abusos e 
maximizar o efeito na economia real e no 
emprego, as empresas que beneficiem de 
um financiamento a título do FEIE igual 
ou superior a 30 milhões EUR através da 
secção de apoio à solvabilidade devem ser 
sujeitas a restrições ao nível da 
distribuição de dividendos, do pagamento 
de salários a quadros superiores e da 
recompra de ações durante o período da 
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garantia.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deverá ser estabelecido um 
montante de 100 000 000 EUR para apoiar 
a criação e a gestão de fundos de 
investimento, veículos de finalidade 
especial e plataformas de investimento nos 
Estados-Membros, em especial naqueles 
que não têm mercados desenvolvidos de 
fundos de capital próprio, e para apoiar a 
transformação ecológica e digital das 
empresas financiadas ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade.

(13) Deverá ser estabelecido um 
montante de 150 000 000 EUR para apoiar 
a criação e a gestão de fundos de 
investimento, veículos de finalidade 
especial e plataformas de investimento nos 
Estados-Membros, em especial naqueles 
que não têm mercados desenvolvidos de 
fundos de capital próprio, e para apoiar a 
transformação ecológica e digital das 
empresas financiadas ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O Comité de Investimento ao 
abrigo do Regulamento InvestEU deve 
passar a ser responsável pela concessão da 
garantia da UE também ao abrigo do 
presente regulamento, logo que esteja 
estabelecido.

(14) O Comité de Investimento ao 
abrigo do Regulamento InvestEU deve 
passar a ser responsável pela concessão da 
garantia da UE também ao abrigo do 
presente regulamento, logo que entre em 
funções. Dada a especificidade da secção 
de apoio à solvabilidade, cumpre 
estabelecer uma configuração especial do 
Comité de Investimento.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de garantir a prestação de 
contas aos cidadãos europeus, o BEI 
deverá informar regularmente o 
Parlamento Europeu e o Conselho sobre 
os progressos, o impacto e as operações 
do Instrumento de Apoio à Solvabilidade, 
em especial quanto ao número de 
operações realizadas, a cobertura 
geográfica e o impacto social. A pedido do 
Parlamento Europeu, o Presidente do 
Conselho Diretivo e o Diretor Executivo 
deverão participar em audições e 
responder a perguntas num prazo 
determinado. A Comissão deverá 
apresentar anualmente informações sobre 
a situação do fundo de garantia.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) O apoio concedido ao abrigo da 
secção do apoio à solvabilidade deve 
incluir disposições destinadas a assegurar 
a luta contra a elisão, a fraude e o abuso 
fiscais, bem como a manutenção do bom 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento



PE655.850v01-00 16/45 PR\1210910PT.docx

PT

Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de complementar 
determinados elementos não essenciais do 
presente regulamento no tocante à 
determinação, por um lado, dos 
Estados-Membros e dos setores 
economicamente mais atingidos e, por 
outro, dos Estados-Membros em que a 
possibilidade de auxílio estatal à 
solvabilidade é mais limitada, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE no que diz respeito ao 
estabelecimento de indicadores e à 
metodologia para a respetiva aplicação. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratem da preparação dos atos delegados.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(1-A) No artigo 2.º, parágrafo 1, é 
aditada um novo ponto 9-A, com a 
seguinte redação:
(9-A) «veículo de finalidade especial», 
para efeitos da secção de apoio à 
solvabilidade, entidade jurídica 
formalmente registada como tal junto de 
uma autoridade nacional e sujeita às 
obrigações fiscais e a outras obrigações 
legais no Estado-Membro em que se 
encontra sedeada;

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – subalínea v) 

Texto em vigor Alteração

(3-A) No artigo 4.º, n.º 2, alínea a), a 
subalínea v) passa a ter a seguinte 
redação:

"v) os procedimentos que contribuam, sem 
prejuízo do Protocolo n.º 5 relativo aos 
Estatutos do Banco Europeu de 
Investimento, anexado ao TUE e ao TFUE, 
e das prerrogativas do BEI nele 
estabelecidas, para uma redução do custo 
de financiamento da operação suportado 
pelo beneficiário do financiamento do BEI 
no âmbito do FEIE, nomeadamente 
através da modulação da remuneração da 
garantia da UE, se for necessário, 
nomeadamente em situações em que 
condições de tensão nos mercados 
financeiros impeçam a realização de um 
projeto viável, ou se for necessário, para 
facilitar a criação de plataformas de 
investimento ou o financiamento de 
projetos em setores ou áreas em que exista 
uma falha importante do mercado ou um 
nível subótimo de investimento, na medida 

"v) os procedimentos que contribuam, sem 
prejuízo do Protocolo n.º 5 relativo aos 
Estatutos do Banco Europeu de 
Investimento, anexado ao TUE e ao TFUE, 
e das prerrogativas do BEI nele 
estabelecidas, para uma redução do custo 
de financiamento da operação suportado 
pelo beneficiário do financiamento do BEI 
no âmbito do FEIE, inclusive através da 
modulação da remuneração da garantia da 
UE, se for necessário, nomeadamente em 
situações em que condições de tensão nos 
mercados financeiros impeçam a realização 
de um projeto viável, ou se for necessário, 
para facilitar a criação de plataformas de 
investimento ou o financiamento de 
projetos em setores ou áreas em que exista 
uma falha importante do mercado ou um 
nível subótimo de investimento, ou ainda 
para melhorar a base de capitais próprios 
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em que tal não afete de forma significativa 
o financiamento necessário do 
provisionamento do Fundo de Garantia,",

das empresas e a respetiva solvabilidade, 
na medida em que tal não afete de forma 
significativa o financiamento necessário do 
provisionamento do Fundo de Garantia,",

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto em vigor Alteração

(3-B) No artigo 4.º, n.º 2, alínea b), a 
subalínea i) passa a ter a seguinte 
redação:

i) a composição e o número dos membros 
do Conselho Diretivo;

i) A composição e o número de membros 
do Conselho Diretivo, bem como 
disposições específicas relativas ao 
reembolso das despesas de viagem e 
alojamento incorridas pelo perito 
nomeado pelo Parlamento Europeu;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 
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não estavam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais,8 
no final de 2019, mas que, desde então, 
enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19;

não estavam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais,8 
no final de 2019, mas que, desde então, 
enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19, ou se se destinar 
a empresas criadas em 31 de dezembro de 
2020, ou antes dessa data, que tenham 
adquirido – ou estejam a gerir – ativos ou 
sucursais de uma empresa que já se 
encontrava em dificuldades em matéria de 
auxílios estatais no final de 2019, desde 
que a gestão não seja a mesma que a 
gestão da empresa em dificuldades em 
matéria de auxílios estatais;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No artigo 6.º, n.º 1, é aditado um 
novo parágrafo, com a seguinte redação:
Em derrogação do disposto na alínea a), o 
apoio ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade pode ser concedido a 
microempresas ou a pequenas empresas 
(na aceção do anexo I do Regulamento 
(UE) n.º 651/2014 da Comissão) que já se 
encontravam em dificuldades em 31 de 
dezembro de 2019, desde que não estejam 
sujeitas a um processo de insolvência 
coletivo nos termos da legislação nacional 
e que não tenham recebido um auxílio de 
emergência, a menos que tenham 
reembolsado o empréstimo ou rescindido 
a garantia no momento em que seja 
concedido o apoio ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade*, ou um auxílio à 
reestruturação, a menos que já não 
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estejam sujeitas a um plano de 
reestruturação no momento em que seja 
concedido o apoio ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade**.
_________________

* Em alternativa, caso tenham recebido 
um auxílio de emergência, reembolsaram 
o empréstimo ou rescindiram a garantia 
no momento da concessão do auxílio.
** Em alternativa, caso tenham recebido 
um auxílio à reestruturação, 
reembolsaram o empréstimo ou 
rescindiram a garantia no momento da 
concessão do auxílio.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(6) No artigo 6.º, é aditado o n.º 3, 
com a seguinte redação:

Suprimido

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, 
as operações subjacentes realizadas pelos 
intermediários financeiros podem ser 
limitadas a uma dimensão mínima nas 
operações de financiamento e de 
investimento no âmbito da secção de 
apoio à solvabilidade.»

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
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Artigo 7 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) No artigo 7.º, n.º 2, é aditada uma 
nova alínea e-A), com a seguinte redação: 
e-A) a observância do princípio de «não 
prejudicar significativamente», tal como 
estabelecido no artigo 2.º, ponto 17, do 
Regulamento (UE) 2019/2088 do 
Parlamento Europeu e do Conselho*;
_________________

Regulamento (UE) 2019/2088 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de novembro de 2019, relativo à 
divulgação de informações relacionadas 
com a sustentabilidade no setor dos 
serviços financeiros (JO L 317 de 
9.12.2019, p. 1).

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.º 6 – parágrafo 3 

Texto em vigor Alteração

(7-B) O artigo 7.º, n.º 6, terceiro 
parágrafo, passa a ter a seguinte redação:

O Parlamento Europeu organiza o mais 
rapidamente possível, e no prazo máximo 
de quatro semanas a contar da data da 
comunicação dos nomes dos candidatos 
selecionados, uma audição com cada um 
dos candidatos para ambos os cargos. 

O Parlamento Europeu organiza o mais 
rapidamente possível, e no prazo máximo 
de quatro semanas a contar da data da 
comunicação dos nomes dos candidatos 
selecionados, uma audição pública com 
cada um dos candidatos para ambos os 
cargos.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)
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Alteração 25
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-C (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) No artigo 7.º, n.º 8, parágrafo 3, é 
aditada uma nova alínea l-A), com a 
seguinte redação: 
l-A) Equidade e financiamento híbrido

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-D (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea l-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(7-D) No artigo 7.º, n.º 8, parágrafo 3, é 
aditada uma nova alínea l-B), com a 
seguinte redação:
l-B) Processos de insolvência

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

«As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu10 e com a estratégia para construir 

«As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu, com a Nova Estratégia 
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o futuro digital da Europa, e devem apoiar 
uma recuperação inclusiva e simétrica na 
sequência da pandemia de COVID-19, bem 
como um dos seguintes objetivos gerais:» 

Industrial para a Europa* e com a 
estratégia para construir o futuro digital da 
Europa, e devem apoiar uma recuperação 
inclusiva e simétrica na sequência da 
pandemia de COVID-19, bem como um 
dos seguintes objetivos gerais:»

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – parágrafo 2-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos 
Estados-Membros em que a 
disponibilidade de apoio do Estado à 
solvabilidade é mais limitada.

c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos 
Estados-Membros em que a possibilidade 
de apoio do Estado à solvabilidade é mais 
limitada.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – parágrafo 2-A – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo deve, quando 
necessário, fornecer orientações 
pormenorizadas relativamente às alíneas a) 
a c).»

A Comissão estabelece, por atos delegados 
adotados em conformidade com o artigo 
23.º, os indicadores a utilizar pelo 
Conselho Diretivo para determinar os 
Estados-Membros e os setores 
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economicamente mais atingidos pela 
pandemia de COVID-19, bem como os 
Estados-Membros onde a possibilidade de 
auxílio estatal à solvabilidade é mais 
limitada, a par da metodologia para a 
aplicação de tais indicadores.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No artigo 9.º, n.º 5, é aditado um 
novo parágrafo 3-A, com a seguinte 
redação:
O Conselho Diretivo deve fornecer 
orientações circunstanciadas sobre a 
exposição a perdas dos coinvestidores 
privados.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

(14-B) O artigo 9.º, n.º 6, segundo 
parágrafo, passa a ter a seguinte redação:

O BEI pode utilizar a garantia da UE 
dentro de um limite máximo cumulado 
correspondente a 1 % do montante total das 
obrigações da garantia da UE para cobrir 
despesas que deveriam ter sido suportadas 

O BEI pode utilizar a garantia da UE 
dentro de um limite máximo cumulado 
correspondente a 1 % do montante total das 
obrigações da garantia da UE para cobrir 
despesas que deveriam ter sido suportadas 
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pelos beneficiários das operações de 
financiamento e investimento mas que não 
tenham sido recuperadas em caso de falta 
de pagamento.

pelos beneficiários das operações de 
financiamento e investimento mas que não 
tenham sido recuperadas em caso de falta 
de pagamento. Para operações abrangidas 
pela secção de apoio à solvabilidade, este 
limite é aumentado para 3%.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-C (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) No artigo 9.º, é aditado um novo 
n.º 7-A, com a seguinte redação:
7-A. Os beneficiários que recebam um 
financiamento a título do FEIE igual ou 
superior a 30 milhões EUR não 
distribuem dividendos, não procedem ao 
pagamento não obrigatório de cupões, 
nem efetuam operações de recompra de 
ações. A remuneração de qualquer 
membro da administração de um 
beneficiário que receba um 
financiamento do FEIE igual ou superior 
a 30 milhões EUR não deve exceder a 
componente fixa da remuneração desse 
membro em 31 de dezembro de 2019. No 
que se refere às pessoas que passaram a 
ocupar lugares de direção após a 
concessão de financiamento do FEIE, o 
limite aplicável é a remuneração fixa 
mais baixa de qualquer um dos quadros 
dirigentes em 31 de dezembro de 2019. 
Não serão pagos, em circunstância 
alguma, prémios ou outros elementos de 
remuneração variáveis, ou comparáveis.
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Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 24
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto em vigor Alteração

O artigo 14.º, n.º 1, segundo parágrafo, 
passa a ter a seguinte redação:

"A PEAI deve poder prestar assistência 
técnica nos domínios enumerados no artigo 
9.º, n.º 2, em especial a eficiência 
energética, a RTE-T e a mobilidade 
urbana. Deve igualmente apoiar a 
preparação desses projetos em matéria de 
ação climática e da economia circular ou 
dos seus componentes, em especial no 
contexto da COP 21, a preparação de 
projetos no setor digital, bem como a 
preparação de projetos a que se refere o 
artigo 5.º, n.º 1, terceiro parágrafo, segundo 
travessão.",

«A PEAI deve poder prestar assistência 
técnica nos domínios enumerados no artigo 
9.º, n.º 2, em especial a eficiência 
energética, a RTE-T e a mobilidade 
urbana. Deve igualmente apoiar a 
preparação desses projetos em matéria de 
ação climática e da economia circular ou 
dos seus componentes, em especial no 
contexto do Pacto Ecológico Europeu e do 
Acordo de Paris, a preparação de projetos 
no setor digital, bem como a preparação de 
projetos a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, segundo travessão.»,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 25 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

b-A) O artigo 14.º, n.º 4, passa a ter a 
seguinte redação:

4.  As comissões cobradas pelo BEI 
pelos serviços prestados pela PEAI nos 
termos do n.º 2 são utilizadas para cobrir os 

"4. As comissões cobradas pelo BEI 
pelos serviços prestados pela PEAI nos 
termos do n.º 2 são utilizadas para cobrir os 
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custos das operações da PEAI e para 
prestar esses serviços.   As comissões 
cobradas às PME são limitadas a um terço 
do custo da assistência técnica que lhes é 
prestada. Os serviços da PEAI prestados 
aos promotores públicos de projetos, 
complementares dos já disponíveis ao 
abrigo de outros programas da União, são 
gratuitos.

custos das operações da PEAI e para 
prestar esses serviços. As comissões 
cobradas às PME são limitadas a um terço 
do custo da assistência técnica que lhes é 
prestada, exceto no que diz respeito à 
secção de apoio à solvabilidade, em que a 
assistência técnica às PME é gratuita. Os 
serviços da PEAI prestados aos promotores 
públicos de projetos, complementares dos 
já disponíveis ao abrigo de outros 
programas da União, são gratuitos.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 25 – alínea b-B) (nova)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14 – n.º 9

Texto em vigor Alteração

b-B) O artigo 14.º, n.º 9, passa a ter a 
seguinte redação:

9. Até 1 de setembro de 2016 e, em 
seguida, anualmente, o BEI apresenta ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão um relatório sobre os serviços 
prestados pela PEAI nos termos do n.º 2 e 
sobre a execução do seu orçamento.  Esse 
relatório deve conter informações sobre as 
comissões recebidas e sobre a sua 
utilização.

"9. Até 1 de setembro de 2016 e, em 
seguida, anualmente, o BEI apresenta ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão um relatório sobre os serviços 
prestados pela PEAI nos termos do n.º 2 e 
sobre a execução do seu orçamento. Esse 
relatório deve conter informações sobre as 
comissões recebidas e sobre a sua 
utilização. Até 1 de dezembro de 2021 e, 
em seguida, anualmente, o BEI apresenta 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão um relatório específico sobre os 
serviços prestados pela PEAI, ao abrigo 
do disposto no n.º 2, em relação à secção 
de apoio à solvabilidade."

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 26
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É disponibilizado um montante máximo de 
100 000 000 EUR para cobrir custos, 
serviços de aconselhamento e assistência 
técnica e administrativa para a criação e 
gestão de fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento e 
outros veículos para efeitos da secção de 
apoio à solvabilidade, incluindo o apoio 
referido no artigo 14.º, n.º 2, alínea i), com 
especial destaque para os 
Estados-Membros com mercados de 
capitais próprios menos desenvolvidos. 
Deve também ser disponibilizada 
assistência técnica para apoiar a 
transformação ecológica e digital das 
empresas financiadas ao abrigo desta 
secção.

É disponibilizado um montante máximo de 
150 000 000 EUR para cobrir custos, 
serviços de aconselhamento e assistência 
técnica e administrativa para a criação e 
gestão de fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento e 
outros veículos para efeitos da secção de 
apoio à solvabilidade, incluindo o apoio 
referido no artigo 14.º, n.º 2, alínea i), com 
especial destaque para os 
Estados-Membros com mercados de 
capitais próprios menos desenvolvidos e 
para fundos, plataformas de investimento 
e veículos de finalidade especial que 
prestem apoio às PME. Deve também ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar a transformação ecológica e digital 
das empresas financiadas ao abrigo desta 
secção, com especial ênfase para as PME.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 26-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 15 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(26-A) O artigo 12.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:
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1. A Comissão cria, com o apoio do 
BEI, um Portal Europeu de Projetos de 
Investimento (PEPI) transparente que 
reúne os projetos de investimento, atuais e 
futuros, na União.  O PEPI é uma base de 
dados sobre projetos, acessível ao público e 
de fácil utilização, que presta informações 
pertinentes sobre cada projeto.

"1. A Comissão cria, com o apoio do 
BEI, um Portal Europeu de Projetos de 
Investimento (PEPI) transparente que 
reúne os projetos de investimento, atuais e 
futuros, na União relativamente a cada 
uma das três secções. O PEPI é uma base 
de dados sobre projetos, acessível ao 
público e de fácil utilização, que presta 
informações pertinentes sobre cada projeto.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

«As operações ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade devem ser relatadas 
separadamente, conforme adequado e 
conforme estabelecido no acordo de 
garantia.»

«As operações ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade devem ser relatadas 
separadamente, conforme adequado e 
conforme estabelecido no acordo do 
FEIE.»

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 28-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

(28-A) O artigo 16.º, n.º 6, passa a ter a 
seguinte redação:

6. Até 31 de março de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 

6. Até 31 de março de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
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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.    Além disso, até 31 de maio de 
cada ano, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Tribunal de Contas um relatório anual 
sobre a gestão do fundo de garantia no ano 
civil anterior, incluindo uma avaliação da 
adequação do montante-objetivo e do nível 
do fundo de garantia, e da necessidade da 
sua reconstituição. 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 o risco do fundo de garantia 
no final do ano civil anterior.

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. Além disso, até 31 de maio de 
cada ano, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Tribunal de Contas um relatório anual 
sobre a gestão do fundo de garantia no ano 
civil anterior, incluindo uma avaliação da 
adequação do montante-objetivo e do nível 
do fundo de garantia, e da necessidade da 
sua reconstituição. 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 o risco do fundo de garantia 
no final do ano civil anterior. Até 
31 de dezembro de 2021, e anualmente a 
contar dessa data, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e 
ao Tribunal de Contas um relatório sobre 
a secção de apoio à solvabilidade.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 18 – n.º 3 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

(29-A) O artigo 18.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:

a) O BEI publica um relatório global 
sobre o funcionamento do FEIE, o qual 

«a) O BEI publica um relatório global 
sobre o funcionamento do FEIE, o qual 
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deve incluir uma avaliação do impacto do 
FEIE no investimento na União, na criação 
de emprego e no acesso das PME e das 
empresas de média capitalização ao 
financiamento;

deve incluir uma avaliação do impacto do 
FEIE no investimento na União, na criação 
de emprego, na solvabilidade das 
empresas e no acesso das PME e das 
empresas de média capitalização ao 
financiamento;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 18 – n.º 3 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

(29-B) O artigo 18.º, n.º 3, alínea b), 
passa a ter a seguinte redação:

b) A Comissão publica um relatório 
global sobre a utilização da garantia da UE 
e sobre o funcionamento do fundo de 
garantia.

b) A Comissão publica um relatório 
global sobre a utilização da garantia da UE 
e sobre o funcionamento do fundo de 
garantia, bem como sobre o respetivo 
impacto na recuperação da UE e a 
solvabilidade das empresas da União.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-C (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 19 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-C) No artigo 19.º, é aditado um novo 
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n.º 2-A, com a seguinte redação:
Para as operações ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade, os beneficiários e os 
intermediários financeiros que sejam 
empresas com um volume de negócios 
líquido consolidado de, ou superior a, 
750 000 000 EUR devem elaborar 
anualmente e tornar público, 
gratuitamente, um relatório sobre as 
informações relativas ao imposto sobre o 
rendimento. O relatório deve incluir as 
seguintes vertentes, discriminadas por 
jurisdição fiscal e por cada uma das 
jurisdições em que a empresa opera:
a) O nome da empresa e, sempre que 
se aplique, a lista de todas as suas filiais, 
uma breve descrição da natureza das 
atividades exercidas e a respetiva 
localização geográfica;
b)  O número de empregados 
contratados numa base equivalente a 
tempo inteiro;
c) Os ativos fixos que não sejam 
caixa ou equivalentes de caixa;
d) O montante do volume de negócios 
líquido, incluindo uma distinção entre o 
volume de negócios realizado com partes 
relacionadas e o volume de negócios 
realizado com partes independentes;
e) O montante dos lucros ou 
prejuízos antes de imposto sobre o 
rendimento;
f) O montante do imposto sobre o 
rendimento devido (exercício em curso), 
que consiste nos gastos correntes com 
impostos reconhecidos relativamente aos 
resultados tributáveis do exercício pelas 
empresas e sucursais residentes, para 
efeitos fiscais, na jurisdição fiscal 
relevante;
g) O montante do imposto sobre o 
rendimento pago, que consiste no 
montante do imposto sobre o rendimento 
pago durante o exercício relevante pelas 
empresas e sucursais residentes, para 
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efeitos fiscais, na jurisdição fiscal 
relevante;
h) O montante dos resultados 
acumulados;
i) Capital social;
j) Dados pormenorizados sobre as 
contribuições públicas recebidas e 
eventuais doações efetuadas a políticos, 
organizações políticas e fundações 
políticas;
k) Informações sobre se a empresa, 
filiais ou sucursais, beneficiam de 
tratamento fiscal preferencial decorrente 
de um regime fiscal preferencial para 
patentes ou regimes equivalentes.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-D (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 19 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-D) No artigo 19.º, é aditado um novo 
n.º 2-B, com a seguinte redação:
A fim de proteger a informação comercial 
sensível e garantir uma concorrência leal, 
os beneficiários e os intermediários 
financeiros abrangidos por este requisito 
de prestação de informações são 
autorizados a omitir temporariamente do 
relatório um ou vários elementos 
específicos de informação constantes do 
presente artigo no que diz respeito a 
atividades numa ou em mais jurisdições 
fiscais específicas, quando a natureza da 
informação seja de tal ordem que a sua 
divulgação seria gravemente prejudicial 
para a posição comercial das empresas às 
quais diz respeito. A omissão de 
informações não deve constituir um 
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obstáculo a uma compreensão correta e 
equilibrada da situação fiscal da empresa. 
O relatório deve indicar a omissão dessas 
informações, apresentando uma 
explicação devidamente fundamentada 
para o facto relativamente a cada uma das 
jurisdições fiscais e fazendo referência à 
ou às jurisdições fiscais em causa.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-E (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 19 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-E) No artigo 19.º, é aditado um novo 
n.º 2-C, com a seguinte redação:
Tal requisito de publicação cessa em 31 
de dezembro de 2026, quando os contratos 
entre o BEI ou o FEI e o beneficiário ou 
o intermediário financeiro das operações 
chegarem ao seu termo.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-F (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

(29-F) O artigo 22.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, passa a ter a seguinte redação:

Além disso, o BEI e o FEI não efetuam 
operações novas ou renovadas com 
entidades constituídas ou estabelecidas em 

Além disso, o BEI e o FEI não efetuam 
operações novas ou renovadas com 
entidades constituídas ou estabelecidas em 
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jurisdições incluídas na lista de países e 
territórios não cooperantes no quadro da 
política da União desenvolvida neste 
domínio ou que sejam identificadas como 
países terceiros de risco elevado nos 
termos do artigo 9.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 
2015/849 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ou que não cumpram 
efetivamente as normas fiscais acordadas a 
nível da União ou a nível internacional em 
matéria de transparência e intercâmbio de 
informações.

jurisdições incluídas na lista de países e 
territórios não cooperantes no quadro da 
política da União desenvolvida neste 
domínio ou que sejam identificadas como 
países terceiros de risco elevado nos 
termos do artigo 9.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 
2018/1673 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ou que não cumpram 
efetivamente as normas fiscais acordadas a 
nível da União ou a nível internacional em 
matéria de transparência e intercâmbio de 
informações.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-G (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 22 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(29-G) O artigo 22.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

2. Nas suas operações de 
financiamento e de investimento 
abrangidas pelo presente regulamento, o 
BEI aplica os princípios e as normas 
previstos na legislação da União relativa à 
prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento 
de capitais e de financiamento do 
terrorismo, designadamente o Regulamento 
(UE) 2015/847 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e a Diretiva (UE) 2015/849 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.  Em 
particular, o BEI deve fazer depender, 
tanto o financiamento direto como o 
financiamento através de intermediários ao 
abrigo do presente regulamento, da 
prestação de informações sobre o 
beneficiário efetivo nos termos da Diretiva 

"2. Nas suas operações de 
financiamento e de investimento 
abrangidas pelo presente regulamento, o 
BEI aplica os princípios e as normas 
previstos na legislação da União relativa à 
prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento 
de capitais e de financiamento do 
terrorismo, designadamente o Regulamento 
(UE) 2015/847 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e a Diretiva (UE) 2018/1673 
do Parlamento Europeu e do Conselho. Em 
particular, o BEI deve fazer depender, 
tanto o financiamento direto como o 
financiamento através de intermediários ao 
abrigo do presente regulamento, da 
prestação de informações sobre o 
beneficiário efetivo nos termos da Diretiva 
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(UE) 2015/849. (UE) 2018/1673.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-H (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-H) É aditado um novo artigo 22.º-A:
Artigo 22-A
Princípios de Boa Governação Fiscal
1. Os intermediários financeiros ou os 
veículos elegíveis aprovados que realizem 
projetos ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade não devem possuir 
mecanismos a comunicar, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho* em 
relação aos mecanismos transfronteiriços 
a comunicar, a menos que tais entidades 
se comprometam a revogar tais 
mecanismos a comunicar no prazo de 
doze meses a contar da data do contrato 
entre o BEI e o beneficiário ou o 
intermediário financeiro. No âmbito da 
secção de apoio à solvabilidade, as 
grandes empresas, na aceção da Diretiva 
2013/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho** relativa às demonstrações 
financeiras anuais, às demonstrações 
financeiras consolidadas e aos relatórios 
conexos de certas formas de empresas que 
sejam beneficiárias, não devem possuir 
mecanismos a comunicar, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho em 
relação aos mecanismos transfronteiriços 
a comunicar, a menos que tais empresas 
se comprometam a revogar tais 
mecanismos a comunicar no prazo de 
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doze meses a contar da data do contrato 
entre o BEI e o beneficiário ou o 
intermediário financeiro.
2. Em conformidade com a 
Recomendação C (2020) 4885 final da 
Comissão***, as entidades que 
beneficiem da secção de apoio à 
solvabilidade não podem:
a) ser residentes para efeitos fiscais em 
jurisdições que figuram na lista da UE de 
jurisdições não cooperantes, ou ser 
constituídas nos termos da legislação 
dessas jurisdições; 
b) ser controladas, direta ou 
indiretamente, por acionistas de 
jurisdições que figuram na lista da UE de 
jurisdições não cooperantes, até ao nível 
do beneficiário efetivo, tal como definido 
no artigo 3.º, ponto 6, da Diretiva 
2015/849****;
c) controlar, direta ou indiretamente, 
filiais ou estabelecimentos estáveis 
próprios;
d) partilhar a propriedade com empresas 
em jurisdições que figuram na lista da UE 
de jurisdições não cooperantes.
A existência de ligações a jurisdições que 
figuram na lista da UE de jurisdições não 
cooperantes pode ser ignorada, caso a 
empresa prove que se encontra 
preenchida uma das seguintes condições:
a) se o nível da dívida fiscal no 
Estado-Membro que concede o apoio nos 
últimos três anos for considerado 
adequado em comparação com o volume 
de negócios total ou o nível de atividade 
da empresa beneficiária do apoio, a nível 
nacional e de grupo, durante o mesmo 
período;
b) ou se a empresa assumir compromissos 
juridicamente vinculativos no sentido de 
eliminar, a curto prazo, as suas ligações a 
jurisdições que figuram na lista da UE de 
jurisdições não cooperantes, sob reserva 
de um acompanhamento adequado e de 
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sanções em caso de incumprimento; 
Os Estados-Membros devem ignorar a 
existência de ligações a jurisdições que 
figuram na lista da UE de jurisdições não 
cooperantes, caso a empresa disponha de 
uma significativa presença económica 
(apoiada em pessoal, equipamento, ativos 
e instalações, devidamente comprovados 
por factos e circunstâncias relevantes) e 
exerça uma substancial atividade 
económica em jurisdições que figuram na 
lista da UE de jurisdições não 
cooperantes; 
As entidades que beneficiem da secção de 
apoio à solvabilidade transmitem a 
documentação que permite verificar a 
exatidão das informações, inclusive 
através de autocertificação 
complementada com auditorias/controlos 
reforçados numa fase posterior, de molde 
a atenuar o risco de incumprimento.
_________________

* Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho, de 
25 de maio de 2018, que altera a Diretiva 
2011/16/UE no que respeita à troca 
automática de informações obrigatória no 
domínio da fiscalidade em relação aos 
mecanismos transfronteiriços a 
comunicar (JO L 139 de 5.6.2018, p. 1).
** Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa às demonstrações 
financeiras anuais, às demonstrações 
financeiras consolidadas e aos relatórios 
conexos de certas formas de empresas, 
que altera a Diretiva 2006/43/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho – Texto 
relevante para efeitos do EEE (JO L 182 
de 29.6.2013, p. 19).
*** Recomendação da Comissão, de 
14.7.2020, relativa à subordinação da 
concessão do apoio financeiro estatal a 
empresas da União à ausência de ligações 
com jurisdições não cooperantes.
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 **** Diretiva (UE) 2015/849 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2015, relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais ou 
de financiamento do terrorismo, que 
altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, e 
que revoga a Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e a 
Diretiva 2006/70/CE da Comissão (JO L 
141 de 5.6.2015, p. 73). 

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-I (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

(29-I) O artigo 23.º, n.º 2, parágrafo 1, 
passa a ter a seguinte redação:

«O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 7.º, n.os 13 e 14, é 
conferido à Comissão por um prazo de três 
anos a contar de 4 de julho de 2015. A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do prazo de três anos.  
A delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por prazos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se se opuserem pelo menos 
três meses antes do final de cada prazo.

O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 7.º, n.os 13 e 14, e no 
artigo 9.º, n.º 2-A, é conferido à Comissão 
por um prazo de três anos a contar de 4 de 
julho de 2015. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de três anos. A delegação de poderes 
é tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se se 
opuserem pelo menos três meses antes do 
final de cada prazo.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Alteração 49
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-J (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

(29-J) O artigo 23.º, n.º 2, parágrafo 2, 
passa a ter a seguinte redação:

A delegação de poderes referida no artigo 
7.º, n.os 13 e 14, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

A delegação de poderes referida no artigo 
7.º, n.os 13 e 14, e no artigo 9.º, n.º 2-A, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-K (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 23 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

(29-K) No artigo 23.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:

4. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 7.º, n.º 13, só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de um mês a contar da 
notificação desses atos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 

"4. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 7.º, n.º 13, e do artigo 9.º, 
n.º 2-A, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de um 
mês a contar da notificação desses atos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
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o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular.  O 
referido prazo é prorrogado por um mês 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogado 
por um mês por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-20171230
&from=EN)

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 30
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O BEI pode apresentar ao Comité 
de Investimento, após a entrada em vigor 
do presente regulamento, operações de 
financiamento e investimento aprovadas 
pelos seus órgãos de direção durante o 
período compreendido entre a adoção da 
proposta da Comissão de alteração do 
Regulamento (UE) 2015/2017 e a 
assinatura do acordo de garantia alterado 
resultante do regulamento alterado, se 
essas operações satisfizerem os requisitos 
para apoio ao abrigo do instrumento de 
apoio à solvabilidade. Só podem ser 
apresentadas ao Comité de Investimento 
operações que não tenham beneficiado 
anteriormente do apoio da garantia da 
UE.

3. O BEI pode apresentar ao Comité 
de Investimento, após a entrada em vigor 
do presente regulamento, operações de 
financiamento e investimento aprovadas 
pelos seus órgãos de direção durante o 
período compreendido entre a adoção da 
proposta da Comissão de alteração do 
Regulamento (UE) 2015/2017 e a 
assinatura do acordo de garantia do FEIE 
alterado resultante do regulamento 
alterado, se essas operações satisfizerem os 
requisitos para apoio ao abrigo do 
instrumento de apoio à solvabilidade.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 2 – alínea a)
Regulamento (UE) 2015/1017
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Anexo II – secção 2 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

b) A garantia da UE é concedida para 
apoiar, direta ou indiretamente, o 
financiamento de novas operações. No 
domínio das infraestruturas, devem ser 
incentivados investimentos em instalações 
novas de raiz (criação de ativos). Podem 
ser igualmente apoiados investimentos em 
infraestruturas existentes (extensão e 
modernização de ativos existentes). No 
âmbito da secção Apoio à Solvabilidade, o 
financiamento deve ter por objetivo 
melhorar a base de capital próprio das 
empresas e a sua solvabilidade. As 
condições de financiamento devem evitar 
distorcer a concorrência entre empresas. 
Por regra, a garantia da UE não é 
concedida para apoiar operações de 
refinanciamento (como a substituição de 
acordos de empréstimo existentes ou outras 
formas de apoio financeiro a projetos que 
já tenham sido parcial ou totalmente 
materializadas em termos práticos), exceto 
no âmbito da secção Apoio à Solvabilidade 
ou em circunstâncias excecionais e bem 
justificadas, caso se demonstre que a 
operação em causa viabilizará um novo 
investimento, de um montante pelo menos 
equivalente ao montante da operação, que 
cumpriria os critérios de elegibilidade e os 
objetivos gerais fixados, respetivamente, 
no artigo 6.º e no artigo 9.º, n.º 2;»

b) A garantia da UE é concedida para 
apoiar, direta ou indiretamente, o 
financiamento de novas operações. No 
domínio das infraestruturas, devem ser 
incentivados investimentos em instalações 
novas de raiz (criação de ativos). Podem 
ser igualmente apoiados investimentos em 
infraestruturas existentes (extensão e 
modernização de ativos existentes). No 
âmbito da secção Apoio à Solvabilidade, o 
financiamento deve ter por objetivo 
melhorar a base de capital próprio das 
empresas e a sua solvabilidade. As 
condições de financiamento devem evitar 
distorcer a concorrência entre empresas e 
devem visar a salvaguarda do mercado 
único em relação a qualquer distorção 
causada pelo surto de COVID-19. Por 
regra, a garantia da UE não é concedida 
para apoiar operações de refinanciamento 
(como a substituição de acordos de 
empréstimo existentes ou outras formas de 
apoio financeiro a projetos que já tenham 
sido parcial ou totalmente materializadas 
em termos práticos), exceto no âmbito da 
secção Apoio à Solvabilidade ou em 
circunstâncias excecionais e bem 
justificadas, caso se demonstre que a 
operação em causa viabilizará um novo 
investimento, de um montante pelo menos 
equivalente ao montante da operação, que 
cumpriria os critérios de elegibilidade e os 
objetivos gerais fixados, respetivamente, 
no artigo 6.º e no artigo 9.º, n.º 2;»

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

— Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
que visem empresas que exercem 
atividades transfronteiras na União e/ou 
empresas com um elevado potencial de 
transformação ecológica ou digital devem 
ser privilegiadas no âmbito da secção 
Apoio à Solvabilidade.

— Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
que visem empresas que exercem 
atividades transfronteiras na União, 
empresas com um elevado potencial de 
transformação ecológica ou digital ou 
PME devem ser privilegiadas no âmbito da 
secção Apoio à Solvabilidade.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

— As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a criar, 
no futuro, planos de transição ecológica. 
As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 

— As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
obrigadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a criar, 
no futuro, planos de transição ecológica. 
As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
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transição. transição.

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 4
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 8 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo estabelece limites 
específicos de diversificação e 
concentração ao abrigo da secção Apoio à 
Solvabilidade, a fim de assegurar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º 2-A, alíneas b) e c), 
evitando simultaneamente uma 
concentração excessiva num número 
restrito de Estados-Membros. O Conselho 
Diretivo avaliará regularmente o impacto 
económico da pandemia de COVID-19 nos 
Estados-Membros e nos diferentes setores. 
Com base nessa avaliação, o Conselho 
Diretivo poderá decidir alterar esses limites 
indicativos, após consulta do Comité de 
Investimento.

O Conselho Diretivo, com base nos 
indicadores e na aplicação da 
metodologia fixada pela Comissão, 
estabelece limites específicos de 
diversificação e concentração ao abrigo da 
secção Apoio à Solvabilidade, a fim de 
assegurar o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.º 2-A, alíneas 
b) e c), evitando simultaneamente uma 
concentração excessiva num número 
restrito de Estados-Membros. O Conselho 
Diretivo avaliará regularmente o impacto 
económico da pandemia de COVID-19 nos 
Estados-Membros e nos diferentes setores. 
Com base nessa avaliação, o Conselho 
Diretivo poderá decidir alterar esses limites 
indicativos, após consulta do Comité de 
Investimento.

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 4
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 8 – alínea b) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo deve fundamentar, 
por escrito, junto do Parlamento Europeu e 

O Conselho Diretivo deve fundamentar, 
por escrito, junto do Parlamento Europeu e 
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do Conselho, as decisões que tomar 
relativamente aos limites indicativos e aos 
limites específicos da secção Apoio à 
Solvabilidade. O FEIE deve procurar 
abranger todos os Estados-Membros.»

do Conselho, as decisões que tomar 
relativamente aos limites indicativos e aos 
limites específicos da secção Apoio à 
Solvabilidade. O Parlamento Europeu e o 
Conselho podem convidar o Presidente do 
Conselho Diretivo para um intercâmbio 
de pontos de vista sobre tais decisões. O 
FEIE deve procurar abranger todos os 
Estados-Membros.»

Or. en


