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SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos e a 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a 

incorporarem as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem: 

1. Entende que o principal objetivo dos projetos financiados no âmbito do Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) deve ser gerar crescimento sustentável e criar um 

mercado laboral que possa oferecer empregos de qualidade na Europa, aumentando, deste 

modo, o bem-estar dos cidadãos da UE, a coesão e a inclusão sociais; congratula-se, a este 

respeito, com o facto de o fundo já ter permitido proporcionar um melhor acesso ao 

financiamento; 

2. Recorda que o FEIE visa colmatar as lacunas existentes e as situações de investimento 

insuficiente na UE mediante a utilização dos fundos públicos, com vista a aumentar a 

disponibilidade do financiamento de risco e a mobilizar capitais privados, assegurando 

que os investimentos cheguem à economia real; acredita que os projetos financiados no 

âmbito do FEIE devem gerar crescimento de longo prazo, liderado pela inovação, 

sustentável e inclusivo, estimular a criação de emprego, designadamente nas zonas 

europeias em que o desemprego é elevado e problemático, e investir em setores críticos 

para o futuro da Europa, nomeadamente através de capital social e humano, de 

infraestruturas europeias e da indústria; salienta que todos os projetos apoiados pelo FEIE 

devem assentar no conceito de adicionalidade, o que significa que não poderiam ser 

levados a cabo sem o seu apoio; apoia a avaliação do BEI, que solicita uma melhor 

definição da adicionalidade; 

3. Observa que o FEIE começou a funcionar com êxito, tendo já apresentado resultados 

concretos em alguns Estados-Membros e atuando, por conseguinte, como um instrumento 

positivo para ultrapassar a falta de investimento e combater o desemprego na Europa 

através de ações coordenadas; 

4. Acredita que o FEIE poderá representar um passo importante para demonstrar a eficácia 

de uma utilização mais inovadora do orçamento da UE, mobilizando o orçamento da UE 

para impulsionar o investimento na economia real; salienta que ainda é demasiado cedo 

para retirar conclusões quanto à sua eficácia geral, de acordo com o Tribunal de Contas 

Europeu (TCE); 

5. Manifesta preocupação profunda pelo facto de a maioria dos investimentos apoiados pelo 

FEIE estarem concentrados nas cinco maiores economias da UE, aumentando, assim, as 

disparidades; lamenta que ainda existam Estados-Membros nos quais não foi celebrado ou 

aprovado um único projeto FEIE; 

6. Salienta que o FEIE deve ser considerado um plano de emergência e incentiva o BEI a 

aproveitar ao máximo o Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e o programa Horizonte 

2020 (H2020), enquanto soluções complementares ao FEIE; realça que o BEI, por vezes, 

privilegia o FEIE em detrimento desses programas; reconhece a importância do 

prolongamento da vigência do FEIE para além de 2020 e do necessário aumento da 

garantia do orçamento da UE, mas sublinha a necessidade de uma avaliação de impacto 

abrangente, que justifique o aumento proposto pela Comissão; 
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7. Solicita o reforço, tanto da adicionalidade dos projetos apoiados pelo FEIE para aumentar 

a cobertura geográfica, como da sua utilização, sobretudo em zonas com um nível elevado 

de desemprego, por forma a produzir um forte impacto nos números do desemprego; 

sublinha a necessidade de aprofundar o investimento em projetos transfronteiriços; 

8. Salienta que a situação do investimento na Europa está a melhorar gradualmente, mas o 

ritmo ainda é lento e pode ser reversível; realça que os níveis de investimento ainda estão 

abaixo dos níveis pré-crise e a insuficiência de investimento continua elevada – nesse 

sentido, o FEIE tem de ser orientado para qualquer tipo de projetos que conduzam à 

criação de emprego e a crescimento e desenvolvimento sustentáveis; 

9. Solicita à Comissão, aos Estados-Membros e ao Grupo BEI que ajudem as PME, as 

microempresas e as empresas sociais a aceder mais facilmente a financiamento e, por 

conseguinte, a aumentar a sua capacidade de crescer e implementar projetos, através de 

uma melhor promoção do FEIE e de um melhor acesso a apoio técnico a nível local; 

observa que o financiamento de PME parece ser o elemento mais bem-sucedido do 

financiamento no âmbito do FEIE; considera que o sucesso da vertente PME se deve ao 

financiamento prévio por outras iniciativas da UE no domínio das PME, mas que existem 

motivos para aumentar esta vertente se os requisitos de qualidade se mantiverem; insta a 

que as PME e as microempresas possam aceder a informação relativa às possibilidades de 

financiamento; 

10. Exorta a Comissão e o BEI a continuarem as suas campanhas locais/nacionais para ajudar 

a explicar e promover os benefícios do Plano de Investimento em toda a União; saúda a 

abertura, por parte do BEI, de novos gabinetes nos Estados-Membros para disponibilizar 

mais apoio e reforçar a cooperação com os bancos de fomento nacionais (BFN), 

contribuindo para gerar mais projetos em zonas com elevado nível de desemprego, que até 

agora foram menos abrangidas; 

11. Insta a Comissão e o Grupo BEI a aumentarem os seus esforços e a reforçarem o impacto 

social e laboral do FEIE, mantendo concomitantemente o seu objetivo de ajudar a 

ultrapassar a atual insuficiência de investimento na UE, através da mobilização de 

financiamento privado para investimentos estratégicos; 

12. Saúda o reforço da Garantia do Programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação 

Social (EaSI) no âmbito da vertente PME do FEIE, bem como o desenvolvimento do 

instrumento de capital próprio do FEIE, centrado em assegurar uma contribuição 

adequada para o desenvolvimento do mercado em domínios como o impacto social; apela 

a um compromisso permanente de desenvolver o empreendedorismo social e a economia 

social e solidária para aprofundar os objetivos sociais, culturais e ambientais em domínios 

como a redução da pobreza, os cuidados de saúde e o desenvolvimento da comunidade; 

13. Insta os Estados-Membros a desenvolverem plataformas nacionais e regionais e a 

reforçarem a cooperação com as diversas partes interessadas, nomeadamente os parceiros 

sociais, de molde a agilizar investimentos suscetíveis de criar postos de trabalho de 

qualidade e melhorar a coesão económica, social e territorial, e a utilizar o FEIE, sempre 

que adequado, para fazer investimentos inteligentes para o desenvolvimento de serviços 

sociais e de saúde de elevada qualidade para os seus cidadãos; insta a Comissão, o Grupo 

BEI e os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços, a reforçarem as 

capacidades, a aumentarem a sensibilização, a desenvolverem um ecossistema adequado e 
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aumentarem a atratividade de investimentos em serviços sociais como a educação, a 

formação, os cuidados de saúde e a habitação; 

14. Recorda que o forte interesse e a participação empenhada de bancos intermediários da UE 

em projetos do FEIE destinados a proporcionar financiamento às PME têm sido 

extremamente bem-sucedidos; 

15. Exorta a Comissão a trabalhar com o Conselho Diretivo do FEIE com vista a utilizar todas 

as oportunidades existentes para reforçar o acesso das PME ao financiamento, por forma a 

aumentar o volume global de ações para estes instrumentos; 

16. Solicita à Comissão e ao Grupo BEI que permitam que o FEIE funcione em estreita 

articulação com os Fundos Estruturais e com os diversos fundos e instrumentos 

financeiros da UE, como os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), os 

programas EaSI, COSME, InnovFin, o Instrumento de Microfinanciamento «Progress» e 

outros fundos pertinentes, mas que evitem ao máximo o duplo financiamento, a fim de 

assegurar um financiamento ótimo e eficaz caraterizado por uma maior 

complementaridade; sublinha que esta articulação deve ser mais simplificada e que devem 

ser removidos os obstáculos administrativos; solicita, por conseguinte, uma coordenação 

adequada entre as autoridades pertinentes e apela a que sejam visadas as regiões mais 

afetadas por níveis elevados de desemprego e pobreza, a fim de reduzir as desigualdades 

através da criação de empregos de qualidade, da promoção da inclusão social e do reforço 

da sustentabilidade ambiental; salienta que o FEIE deve funcionar de forma adicional e 

complementar à política de coesão; 

17. Sublinha que os resultados iniciais revelam que os Estados-Membros com maior 

capacidade técnica e administrativa, bem como as instituições financeiras, estão a retirar 

maior proveito do FEIE; alerta que tal pode conduzir ao alargamento do fosso entre as 

regiões mais fortes e as mais fracas; realça que o BEI e a Comissão devem desempenhar 

um papel mais importante no apoio aos que estão a ficar para trás, mediante uma maior 

assistência técnica local e o reforço de capacidades de alguns países no que diz respeito ao 

aproveitamento do FEIE; 

18. Frisa que, embora não deva existir qualquer ênfase ou pré-afetação regional ou setorial 

dos recursos do FEIE, esse Fundo está a ser concentrado principalmente em países nos 

quais a insuficiência de investimento no mercado é menos evidente, o que permite 

concluir que não é prestada atenção suficiente à resolução efetiva das insuficiências do 

mercado e dos condicionalismos do mercado de trabalho; entende que o FEIE deve 

funcionar em estreita articulação com os Fundos Estruturais para ajudar as regiões mais 

fracas a ultrapassar as insuficiências e considera que o desenvolvimento de uma 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) que atue a nível local, 

proporcione aconselhamento técnico adaptado e reforce as capacidades, aumentaria o 

número de candidaturas; 

19. Exorta a Comissão e o Grupo BEI a empenhar-se mais ativamente em consultas com as 

autoridades e partes interessadas dos Estados-Membros, em cooperação com as 

autoridades públicas, os bancos de investimento, os bancos de fomento nacionais e os 

parceiros sociais, mormente em países que, até à data, apresentaram fracos resultados na 

utilização do fundo; considera que o FEIE deve centrar-se em especial em projetos para 

reduzir o desemprego e projetos centrados no investimento social nas capacidades atuais e 
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futuras das pessoas para entrarem no mercado de trabalho, que tenham um elevado valor 

acrescentado europeu e contribuam para a concretização dos objetivos da estratégia da 

União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, que promovam a coesão e 

invistam em capital humano; considera importante que o FEIE abranja setores-chave para 

a UE, assim como os objetivos consagrados no Tratado, de reforço da coesão económica, 

social e territorial e de redução das disparidades regionais; reitera que projetos bem-

sucedidos reduzem o desemprego; 

20. Convida a Comissão e o Grupo BEI a apoiarem os Estados-Membros para que aumentem, 

em geral, bem como no âmbito do FEIE, na medida do possível, o investimento em 

projetos que visem a inclusão social e o aumento da sustentabilidade ambiental nas 

regiões menos habitadas, periféricas e ultraperiféricas, que foram mais afetadas pela crise, 

no intuito de reduzir as divergências, particularmente no que toca ao desemprego e aos 

níveis de emprego, assim como nas regiões e nos países com taxas elevadas de 

desemprego e pobreza, particularmente desfavorecidos pelo fraco investimento em 

oportunidades de emprego, que se traduz em desemprego, exclusão social e emigração; 

21. Insta a Comissão a intensificar a campanha de comunicação relativa ao FEIE e a aumentar 

a sensibilização para o fundo, através da preparação de informações destinadas às PME 

que expliquem, de forma simples e inteligível, utilizando exemplos específicos, como 

podem obter financiamento e os tipos de projetos financiados pelo FEIE; 

22. Recorda que o FEIE continua a carecer de uma avaliação e análise sobre as causas da 

insuficiência de investimento, as necessidades do mercado e a melhor forma de 

abordá-las; insta a Comissão a apresentar uma avaliação nesse sentido; lamenta 

profundamente o facto de a Comissão não ter registado, na sua avaliação do FEIE, o 

número, os tipos e as perspetivas dos postos de trabalho criados até à data no âmbito do 

Fundo, nem ter avaliado o seu impacto nos géneros; insta a Comissão a estabelecer metas 

em matéria de emprego e a assegurar que a contribuição do FEIE para o crescimento e o 

emprego seja medida e monitorizada de forma adequada, a estudar e a avaliar o impacto 

dos projetos do FEIE no número de postos de trabalho criados e o impacto real deste 

investimento nos postos de trabalho diretos e indiretos e a registar os resultados obtidos 

através do fundo em todos os setores e países, com particular destaque para as PME; 

23. Recorda a importância da publicação regular de números novos e atualizações, 

designadamente avaliações independentes, tirando partido da experiência adquirida até 

agora; reconhece as dificuldades em avaliar esta componente, tendo em conta o tempo 

necessário para a maturação dos projetos e para a avaliação do seu impacto e insta, a este 

respeito, o Grupo BEI a desenvolver os melhores métodos para recolher e tratar os 

resultados na avaliação seguinte, tendo igualmente em consideração o impacto a longo 

prazo para além da vigência do FEIE; acredita que devem ser envidados mais esforços 

para estabelecer indicadores baseados no empenho, capazes de medir os objetivos e 

resultados de cada projeto; saúda a existência de relatórios de crescimento e emprego para 

os instrumentos implementados ao abrigo da vertente PME do FEIE e das comunicações 

relativas ao impacto social no âmbito do instrumento financeiro Garantia EaSI, bem como 

dos instrumentos-piloto de impacto social da vertente PME do FEIE, e incentiva a que 

estas comunicações continuem a ser utilizadas; 

24. Considera que os projetos de infraestruturas transfronteiriços são fundamentais para a 
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realização do mercado único, bem como para aumentar as oportunidades de emprego; 

exorta a Comissão e a PEAI a centrarem-se em proporcionar apoio técnico e reforço das 

capacidades, a fim de impulsionar o número deste tipo de projetos e aumentar a sua 

qualidade e impacto; 

25. Insta os Estados-Membros a definirem prioridades de investimento nacionais mais claras, 

nomeadamente no que se refere à criação de emprego e ao investimento social, e a 

elaborarem projetos pertinentes em colaboração com a PEAI; considera que o BEI deve 

garantir um circuito de retorno de informação adequado com a Comissão relativamente a 

eventuais obstáculos regulamentares que possam estar a impedir a realização de bons 

projetos a diversos níveis; insta a Comissão a trabalhar em estreita cooperação com os 

Estados-Membros no quadro do processo do Semestre Europeu, a fim de os ajudar a 

iniciar o mais rapidamente possível a aplicação das recomendações, particularmente 

mediante a realização de reformas económicas e sociais, removendo, deste modo, os 

obstáculos nacionais ao investimento e criando um ambiente favorável às empresas; 

relembra que apenas o «triângulo virtuoso» de reformas estruturais identificadas nas 

recomendações por país, políticas orçamentais responsáveis e investimento conduzirão ao 

êxito; salienta a necessidade de transparência do FEIE, o qual deve ser responsável 

perante o Parlamento, assegurando a divulgação de informações orçamentais exaustivas e 

sólidas e o acesso a dados financeiros relacionados com projetos financiados pelo BEI; 

26. Congratula-se com a proposta da Comissão na segunda fase do FEIE de aumentar a 

transparência no que se refere à forma como os projetos são selecionados, exigindo ao 

Comité de Investimento do FEIE que explique as suas decisões e dê razões para a 

concessão de apoio, e ainda que torne público o painel de avaliação para os projetos no 

âmbito do FEIE assim que os projetos sejam assinados, excetuando as informações 

comerciais sensíveis; observa que indicadores como a criação de postos de trabalho e o 

desenvolvimento de competências são fundamentais; 

27. Congratula-se com o facto de a Comissão, em estreita colaboração com o BEI, vir a 

aprofundar a comunicação no âmbito do FEIE e da PEAI, a fim de sensibilizar para a 

disponibilidade de financiamento e assistência técnica na União; sugere que a informação 

sobre soluções de financiamento, assistência e procedimentos técnicos, nomeadamente 

exemplos de boas práticas e estudos de caso, pode estimular novas ideias e fomentar 

iniciativas de investimento; 

28. Salienta a necessidade de assegurar que os projetos no âmbito do FEIE respeitem a Carta 

dos Direitos Fundamentais da UE, designadamente o direito a condições de trabalho justas 

e equitativas; realça, em especial, a necessidade de assegurar o respeito pelos direitos dos 

trabalhadores à informação e à consulta. 
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