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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Em 2014, a Comissão Europeia, juntamente com o Banco Europeu de Investimento como 

parceiro estratégico, anunciou o Plano de Investimento para a Europa centrado no Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE). O Regulamento sobre o FEIE entrou em 

vigor em julho de 2015 e foi inicialmente instituído por um período de 3 anos. O objetivo do 

FEIE era impulsionar a recuperação económica e a competitividade europeias, gerando 315 

mil milhões de EUR em financiamentos públicos e privados para investimentos estratégicos. 

Foi concebido para complementar outros fundos e ações da União Europeia e para contribuir 

para o objetivo da coesão económica, social e territorial da União.  

Em 14 de setembro de 2016, a Comissão propôs um regulamento para prolongar a vigência do 

FEIE de modo a abranger o período até ao final do atual Quadro Financeiro Plurianual, bem 

como para alargar o seu plano de investimento a fim de mobilizar, pelo menos, 500 mil 

milhões de EUR até 2020. Para o efeito, a Comissão propõe aumentar a garantia da UE de 16 

mil milhões de EUR para 26 mil milhões de EUR, enquanto que o BEI deverá aumentar a sua 

contribuição de 5 mil milhões de EUR para 7,5 mil milhões de EUR. A Comissão pretende 

manter o conceito fulcral de adicionalidade do FEIE, que consiste em apoiar apenas as 

operações que visam corrigir situações de investimento insuficiente ou dar resposta a 

deficiências do mercado. Com esta proposta, a Comissão pretende também aumentar a 

cobertura geográfica do FEIE e o recurso ao mesmo nas regiões menos desenvolvidas. Neste 

sentido, a Comissão pretende incentivar a combinação do FEIE com outras fontes de 

financiamento da UE. Por último, a Comissão pretende aumentar a transparência das decisões 

de investimento e dos procedimentos de governação.  

No geral, o relator é a favor da proposta e do prolongamento do FEIE, mas considera 

necessário salientar algumas deficiências importantes. Existe um desequilíbrio patente entre a 

utilização do FEIE na UE 15 (91 % do FEIE) e na UE 13 (9 % do FEIE) e um dos Estados-

Membros nunca utilizou o financiamento do FEIE. A proposta de combinar o FEIE com os 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) pode ajudar a obter os resultados 

pretendidos, melhorando esta situação. No entanto, importa salientar que a Política de Coesão, 

uma das principais políticas de investimento da UE, provou ser eficaz, não só na criação de 

investimentos, mas também no apoio às reformas estruturais, ao desenvolvimento do capital 

humano e à criação de emprego sustentável. Por conseguinte, é necessário assegurar que o 

FEIE não venha a substituir nem a excluir outros fundos e instrumentos europeus, 

nomeadamente os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, também no que se refere às 

futuras perspetivas financeiras.  

Por outro lado, existe um desequilíbrio setorial nos projetos apoiados pelo FEIE, verificando-

se que este mecanismo apoia muito poucos investimentos sociais. Isto pode dever-se ao facto 

de a rentabilidade direta ser menos visível nos investimentos sociais e, frequentemente, de os 

atores sociais disporem de uma capacidade administrativa e experiência reduzidas para lidar 

com grandes projetos de investimento. Ainda assim, o relator considera vital sustentar todo o 

potencial social e humano do FEIE e apoiar e facilitar a participação dos atores sociais, 

estratégia que, se aplicada sabiamente, poderá produzir mais emprego e crescimento 

sustentável. Para o efeito, o relator considera que as atividades da Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento devem ser reforçadas e acessíveis nas mesmas condições a 

todas as partes interessadas pertinentes, incluindo empresas sociais e serviços sociais. 

Por último, o relator manifesta a sua preocupação relativamente à falta de dados sobre o 

número de empregos, nomeadamente de empregos sustentáveis, criados em resultado dos 
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projetos apoiados pelo FEIE. A recolha deste tipo de dados seria bastante benéfica para a 

avaliação geral dos resultados do FEIE no futuro.  

 

 

ALTERAÇÕES 

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 

ter em conta as seguintes alterações:  

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Desde a apresentação do Plano de 

Investimento em novembro de 20143, 

melhoraram as condições necessárias a um 

maior investimento e tem vindo a ser 

restabelecida a confiança na economia e no 

crescimento da Europa. A União encontra-

se agora no seu quarto ano de retoma 

moderada, tendo o Produto Interno Bruto 

registado um crescimento de 2 % em 2015. 

Os esforços abrangentes iniciados com o 

Plano de Investimento estão já a produzir 

resultados concretos, embora os efeitos 

macroeconómicos dos grandes projetos de 

investimento não se possam fazer sentir de 

imediato. Prevê-se uma aceleração 

progressiva do investimento ao longo de 

2016 e 2017, muito embora continue a 

situar-se abaixo dos níveis históricos. 

(1) Desde a apresentação do Plano de 

Investimento em novembro de 20143, 

melhoraram as condições necessárias a um 

maior investimento e tem vindo a ser 

restabelecida a confiança na economia e no 

crescimento da Europa. A União encontra-

se agora no seu quarto ano de retoma 

moderada, tendo o Produto Interno Bruto 

registado um crescimento de 2 % em 2015, 

mas as taxas de desemprego mantêm-se 

acima dos níveis anteriores à crise. Os 

esforços abrangentes iniciados com o Plano 

de Investimento estão já a produzir 

resultados concretos, embora não seja 

ainda possível avaliar o impacto total que 

o FEIE teve no crescimento, uma vez que 

os efeitos macroeconómicos dos grandes 

projetos de investimento não se podem 

fazer sentir de imediato. Prevê-se uma 

aceleração progressiva do investimento ao 

longo de 2016 e 2017, muito embora o 

ritmo ainda seja tímido e continue a situar-

se abaixo dos níveis anteriores à crise. 

__________________ __________________ 

3 COM(2014) 903 final. 3 COM(2014) 903 final. 

 



 

AD\1117652PT.docx 5/25 PE594.189v03-00 

 PT 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Essa dinâmica positiva deve ser 

mantida e é necessário prosseguir os 

esforços no sentido de colocar de novo o 

investimento numa trajetória sustentável a 

longo prazo. Os mecanismos do Plano de 

Investimento funcionam e devem ser 

reforçados para continuar a mobilização de 

investimentos privados em setores 

importantes para o futuro da Europa e em 

que subsistem deficiências do mercado ou 

situações de investimento insuficiente. 

(2) Essa dinâmica positiva deve ser 

mantida e é necessário prosseguir os 

esforços no sentido de colocar de novo o 

investimento numa trajetória sustentável a 

longo prazo, que chegue à economia real. 

Os mecanismos do Plano de Investimento 

funcionam e devem ser reforçados para 

continuar a mobilização de investimentos 

privados em todos os setores que geram 

crescimento e criam empregos, sendo, por 

conseguinte, importantes para o futuro da 

Europa e em que subsistem deficiências do 

mercado ou situações de investimento 

insuficiente. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O FEIE foi instituído por um 

período inicial de três anos, com o objetivo 

de mobilizar investimentos num valor de 

pelo menos 315 mil milhões de EUR. 

Dado o seu êxito, a Comissão está 

empenhada em duplicar tanto a vigência 

como a capacidade financeira do FEIE. A 

proposta legislativa de prolongamento da 

sua duração abrange o período de vigência 

do atual Quadro Financeiro Plurianual e 

deverá assegurar investimentos num valor 

total de pelo menos meio bilião de EUR até 

2020. A fim de aumentar a capacidade do 

FEIE e atingir o objetivo de duplicar o 

montante de investimento inicialmente 

previsto, os Estados-Membros devem 

igualmente contribuir de forma prioritária 

(6) O FEIE foi instituído por um 

período inicial de três anos enquanto 

plano de emergência, com o objetivo de 

mobilizar investimentos num valor de pelo 

menos 315 mil milhões de EUR. A 

Comissão está empenhada em duplicar 

tanto a vigência como a capacidade 

financeira do FEIE. A proposta legislativa 

de prolongamento da sua duração abrange 

o período de vigência do atual Quadro 

Financeiro Plurianual e deverá assegurar 

investimentos num valor total de pelo 

menos meio bilião de EUR até 2020. A fim 

de aumentar a capacidade do FEIE e atingir 

o objetivo de duplicar o montante de 

investimento inicialmente previsto, os 

Estados-Membros devem igualmente 
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para o efeito. contribuir de forma prioritária para o 

efeito. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Para o período após 2020, a 

Comissão tenciona apresentar as propostas 

necessárias para assegurar a prossecução 

do investimento estratégico a um nível 

sustentável. 

(7) Para o período após 2020, a 

Comissão tenciona apresentar as propostas 

necessárias para assegurar a prossecução 

do investimento estratégico a um nível 

sustentável. A Comissão deve apresentar 

uma avaliação do impacto global para 

justificar uma futura proposta. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O FEIE alargado deve dar resposta 

às deficiências do mercado e a situações de 

investimento insuficiente e prosseguir a 

mobilização de fundos do setor privado a 

favor de investimentos cruciais para a 

futura criação de emprego na Europa, 

incluindo para os jovens, o crescimento e a 

competitividade através de uma maior 

adicionalidade. Tal inclui investimentos 

nos domínios da energia, do ambiente e da 

ação climática, do capital social e humano 

e infraestruturas conexas, da saúde, da 

investigação e inovação, dos transportes 

transfronteiras sustentáveis, bem como da 

transformação digital. Em especial, é de 

reforçar a contribuição das operações 

apoiadas pelo FEIE para a consecução dos 

objetivos ambiciosos da União fixados na 

Conferência de Paris sobre Alterações 

Climáticas (COP21). Devem também ser 

cada vez mais privilegiados os projetos 

(8) O FEIE alargado deve dar resposta 

às deficiências do mercado e a situações de 

investimento insuficiente e prosseguir a 

mobilização de fundos do setor privado a 

favor de investimentos cruciais para a 

futura criação de emprego de qualidade na 

Europa – incluindo para os jovens –, o 

crescimento inclusivo e a competitividade, 

reforçando o impacto em termos sociais e 

laborais, através de uma maior 

adicionalidade. Tal inclui investimentos 

nos domínios da energia, do ambiente e da 

ação climática, do capital social e humano 

e infraestruturas conexas, da economia 

social, da saúde, da investigação e 

inovação, dos transportes transfronteiras 

sustentáveis, bem como da transformação 

digital. É necessário reforçar a 

contribuição das operações apoiadas pelo 

FEIE para a consecução dos objetivos 

ambiciosos da União fixados na 
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prioritários no domínio da interconexão da 

energia e os projetos em matéria de 

eficiência energética. Além disso, é de 

evitar o apoio do FEIE a favor dos projetos 

de autoestradas, salvo se este apoio for 

necessário para apoiar o investimento 

privado no setor dos transportes nos países 

beneficiários do Fundo de Coesão ou no 

caso dos projetos de transportes 

transfronteiras que envolvam pelo menos 

um país beneficiário do Fundo de Coesão. 

Por motivos de clareza, e apesar de serem 

já elegíveis para o efeito, deve ser 

expressamente estabelecido que os projetos 

nos domínios da agricultura, das pescas e 

da aquicultura são abrangidos pelo âmbito 

dos objetivos gerais que podem beneficiar 

do apoio do FEIE. 

Conferência de Paris sobre Alterações 

Climáticas (COP21). Devem também ser 

cada vez mais privilegiados os projetos 

prioritários no domínio da interconexão da 

energia e os projetos em matéria de 

eficiência energética. Aliás, devem ser 

altamente privilegiados os projetos 

relacionados com a infraestrutura social. 
Além disso, é de evitar o apoio do FEIE a 

favor dos projetos de autoestradas, salvo se 

este apoio for necessário para apoiar o 

investimento privado no setor dos 

transportes nos países beneficiários do 

Fundo de Coesão ou no caso dos projetos 

de transportes transfronteiras que 

envolvam pelo menos um país beneficiário 

do Fundo de Coesão. Por motivos de 

clareza, e apesar de serem já elegíveis para 

o efeito, deve ser expressamente 

estabelecido que os projetos nos domínios 

da agricultura, das pescas e da aquicultura 

são abrangidos pelo âmbito dos objetivos 

gerais que podem beneficiar do apoio do 

FEIE. As operações apoiadas pelo FEIE 

que visam resolver esta questão devem ser 

reforçadas, tendo em conta as taxas 

elevadas de pobreza e exclusão social na 

Europa. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Além disso, convém reforçar a 

dimensão social do FEIE, tal como a 

educação, a formação e a formação 

profissional para a aquisição de 

competências, bem como a aprendizagem 

ao longo da vida, a inovação nos cuidados 

de saúde e na área dos medicamentos, os 

serviços sociais, a habitação social e a 

assistência à infância.  
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Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-B) 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. A fim de 

reforçar a capacidade de alguns Estados-

Membros beneficiarem do FEIE, o BEI e 

a Comissão deverão envidar mais esforços 

no sentido de apoiar aqueles que 

apresentam maiores atrasos neste 

domínio. Para o efeito, devem ser 

regularmente divulgados dados e as 

atualizações mais recentes, devendo a 

primeira análise qualitativa exata dos 

resultados ser publicada até 2018, o mais 

tardar. Toda e qualquer análise deve 

incluir avaliações independentes com 

base na experiência adquirida até à data e 

com especial incidência sobre o número 

de empregos criados, bem como sobre o 

impacto dos investimentos apoiados pelo 

FEIE nos empregos diretos e indiretos. As 

metas devem ser estabelecidas 

relativamente aos objetivos em matéria de 

crescimento e emprego. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A adicionalidade, uma 

característica essencial do FEIE, deve ser 

reforçada na seleção dos projetos. Em 

especial, as operações só devem ser 

elegíveis para efeitos do apoio do FEIE se 

derem resposta a deficiências do mercado 

ou a situações de investimento insuficiente 

(9) A adicionalidade, uma 

característica essencial do FEIE, deve ser 

definida de forma mais clara e reforçada 

na seleção dos projetos. Em especial, as 

operações só devem ser elegíveis para 

efeitos do apoio do FEIE se derem resposta 

a deficiências do mercado ou a situações de 
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claramente identificadas. Os projetos de 

infraestruturas no âmbito da vertente 

Infraestruturas e Inovação que associem 

dois ou mais Estados-Membros, incluindo 

as infraestruturas eletrónicas, devem ser 

considerados fonte de adicionalidade, dada 

a sua dificuldade intrínseca e o seu elevado 

valor acrescentado para a União. 

investimento insuficiente claramente 

identificadas. Os projetos de infraestruturas 

no âmbito da vertente Infraestruturas e 

Inovação que associem dois ou mais 

Estados-Membros, incluindo as 

infraestruturas eletrónicas, devem ser 

considerados fonte de adicionalidade, dada 

a sua dificuldade intrínseca e o seu elevado 

valor acrescentado para a União. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Em virtude do seu potencial para 

aumentar a eficiência da intervenção do 

FEIE, convém incentivar as operações de 

financiamento misto que combinem formas 

de apoio não reembolsáveis e/ou 

instrumentos financeiros do orçamento da 

União, como os disponíveis ao abrigo do 

Mecanismo Interligar a Europa, com o 

financiamento do grupo BEI, incluindo os 

financiamentos concedidos pelo BEI ao 

abrigo do FEIE, bem como os de outros 

investidores. O financiamento misto visa 

aumentar o valor acrescentado das 

despesas da União, atraindo recursos 

adicionais junto dos investidores privados, 

e assegurar que as ações apoiadas se 

tornem económica e financeiramente 

viáveis. 

(10) Em virtude do seu potencial para 

aumentar a eficiência da intervenção do 

FEIE, convém incentivar as operações de 

financiamento misto que combinem formas 

de apoio não reembolsáveis e/ou 

instrumentos financeiros do orçamento da 

União, como os disponíveis ao abrigo do 

Mecanismo Interligar a Europa, com o 

financiamento do grupo BEI, incluindo os 

financiamentos concedidos pelo BEI ao 

abrigo do FEIE, bem como os de outros 

investidores. O financiamento misto visa 

aumentar o valor acrescentado das 

despesas da União, atraindo recursos 

adicionais junto dos investidores privados, 

e assegurar que as ações apoiadas se 

tornem económica e financeiramente 

viáveis, no respeito das regras de 

cofinanciamento. O FEIE deve operar em 

estreita colaboração com os Fundos 

Estruturais e outros fundos da política de 

coesão da UE. Todavia, é fundamental 

que o FEIE não se contraponha à 

consecução dos objetivos do Fundo Social 

Europeu (FSE) ou da política de coesão 

da UE, em particular dos objetivos dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, nem substitua ou exclua 

subvenções, sendo ainda essencial que a 
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sua adicionalidade se mantenha.  

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) É necessário dar maior 

visibilidade ao potencial inerente ao FEIE 

para o relançamento dos mercados de 

trabalho e a criação de empregos 

sustentáveis – tal como acontece com a 

Política de Coesão – bem como recolher e 

analisar todos os dados fiáveis 

pertinentes. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) No intuito de aumentar o recurso ao 

FEIE nas regiões menos desenvolvidas e 

nas regiões em transição, o âmbito dos 

objetivos gerais elegíveis para efeitos do 

apoio do FEIE deve ser alargado. 

(11) No intuito de aumentar o recurso ao 

FEIE, em particular nas regiões europeias 

que apresentam taxas de desemprego 

elevadas e nas regiões menos 

desenvolvidas e nas regiões em transição, o 

âmbito dos objetivos gerais elegíveis para 

efeitos do apoio do FEIE deve ser 

alargado, sendo, além disso, necessário 

desenvolver e aplicar devidamente uma 

estratégia que promova melhor o 

financiamento do FEIE, a criação de 

capacidades, o apoio administrativo e a 

assistência técnica local nas regiões 

supramencionadas. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 
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Considerando 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Em conformidade com a procura 

excecional no mercado de financiamento 

das PME no quadro do FEIE, que deverá 

continuar a verificar-se, convém reforçar a 

vertente PME do FEIE. Cabe atribuir 

especial atenção às empresas sociais, 

nomeadamente através da elaboração e 

mobilização de novos instrumentos. 

(16) Em conformidade com a procura 

excecional no mercado de financiamento 

das PME no quadro do FEIE, que deverá 

continuar a verificar-se, convém reforçar a 

vertente PME do FEIE. Cabe atribuir 

especial atenção às empresas e aos serviços 

sociais, nomeadamente através da 

elaboração e mobilização de novos 

instrumentos que sejam adequados às 

necessidades e especificidades do setor. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) O BEI e o FEI devem garantir que 

os beneficiários finais, incluindo as PME, 

sejam informadas da existência do apoio 

do FEIE, por forma a reforçar a 

visibilidade da garantia da UE concedida 

ao abrigo do Regulamento (UE) 

2015/1017. 

(17) O BEI e o FEI devem garantir que 

todos os beneficiários finais sejam 

devidamente informados da existência do 

apoio do FEIE, por forma a reforçar a 

visibilidade da garantia da UE concedida 

ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/1017 

e incentivar a elaboração de projetos de 

investimento com uma ampla cobertura 

setorial e geográfica. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Devem ser organizadas 

campanhas de informação de grande 

envergadura nos Estados-Membros, a fim 

de reforçar o diálogo com as autoridades 

nacionais e locais. Tal permitiria 

aumentar o investimento privado e evitar 
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a concentração regional e setorial. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Com vista a melhorar a 

transparência das operações do FEIE, o 

Comité de Investimento deve explicar nas 

suas decisões, as quais são acessíveis e 

divulgadas ao público, as razões pelas 

quais considera que uma operação deve 

beneficiar da garantia da UE, centrando-se 

em especial no cumprimento do critério da 

adicionalidade. O painel de avaliação de 

indicadores deve ser tornado público uma 

vez assinada uma operação ao abrigo da 

garantia da UE. 

(18) Com vista a melhorar a 

transparência das operações do FEIE, o 

Comité de Investimento deve explicar nas 

suas decisões, as quais são acessíveis e 

divulgadas ao público, as razões pelas 

quais considera que uma operação deve 

beneficiar da garantia da UE, centrando-se 

em especial no cumprimento do critério da 

adicionalidade, bem como em indicadores 

de desempenho, como a criação de 

empregos de qualidade. O painel de 

avaliação de indicadores deve ser tornado 

público uma vez assinada uma operação ao 

abrigo da garantia da UE. Deve ser dada 

especial atenção à criação de emprego e 

ao investimento social nas capacidades 

atuais e futuras dos cidadãos de acesso ao 

mercado de trabalho, recorrendo para tal 

a indicadores socioeconómicos claros. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) As operações apoiadas pelo FEIE 

devem respeitar os princípios da União em 

matéria de boa governação fiscal. 

(19) As operações apoiadas pelo FEIE 

devem respeitar os princípios da União em 

matéria de boa governação fiscal, a 

estratégia mais global relativa ao 

financiamento sustentável e o acervo 

social. 
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Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

deve ser reforçada, devendo as suas 

atividades centrar-se nas necessidades que 

não sejam devidamente cobertas pelas 

disposições atuais. Deve atribuir especial 

atenção ao apoio a conceder a favor da 

elaboração de projetos que envolvam dois 

ou mais Estados-Membros e de projetos 

que contribuam para a consecução dos 

objetivos da COP21. Sem prejuízo do seu 

objetivo de se basear nos atuais serviços de 

aconselhamento do BEI e da Comissão, por 

forma a atuar como uma plataforma única 

de aconselhamento técnico para o 

financiamento de projetos no território da 

União, a PEAI deve também contribuir 

ativamente para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE e apoiar o BEI a iniciar projetos, se 

for caso disso. Deve igualmente contribuir 

de forma ativa para a criação de 

plataformas de investimento e prestar 

aconselhamento sobre a combinação de 

outras fontes de financiamento da União 

com o FEIE. 

(21) A Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

deve ser reforçada, devendo as suas 

atividades centrar-se nas necessidades que 

não sejam devidamente cobertas pelas 

disposições atuais, incluindo as 

necessidades das regiões ultraperiféricas 

(RUP), tendo em conta o artigo 349.º do 

TFUE. Deve atribuir especial atenção ao 

apoio a conceder a favor da elaboração de 

projetos que envolvam dois ou mais 

Estados-Membros, projetos 

transfronteiriços e projetos que 

contribuam para a consecução dos 

objetivos da COP21 e da Estratégia 

Europa 2020, nomeadamente o combate à 

pobreza e à exclusão social, em especial, 

projetos que contribuam para a criação de 

empregos de qualidade, para o 

crescimento sustentável ou para a 

integração de projetos nas RUP. Sem 

prejuízo do seu objetivo de se basear nos 

atuais serviços de aconselhamento do BEI 

e da Comissão, por forma a atuar como 

uma plataforma única de aconselhamento 

técnico para o financiamento de projetos 

no território da União, a PEAI deve 

também contribuir ativamente para o 

objetivo de diversificação setorial e 

geográfica do FEIE e apoiar o BEI a iniciar 

projetos, se for caso disso. Deve 

igualmente contribuir de forma ativa para a 

criação de plataformas de investimento, 

nomeadamente plataformas setoriais e, 

em particular, plurinacionais, a fim de 

promover os projetos transfronteiriços ou 

um grupo de projetos que diga respeito a 

todos os Estados-Membros, e prestar 

aconselhamento sobre a combinação de 

outras fontes de financiamento da União 

com o FEIE. 
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 2 – n.º 8-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1)  No artigo 2.º, é aditado o seguinte 

ponto: 

 «(8-A) “Empresa social”, uma empresa 

cujo principal objetivo é produzir efeitos 

sociais positivos e mensuráveis e não 

gerar lucro, e que utiliza os seus lucros 

para, acima de tudo, atingir o seu objetivo 

principal, tal como definido no artigo 2.º, 

n.os 1 e 5, do Regulamento (UE) n.º 

1296/2013;»; 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 2 – n.º 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1-A)  No artigo 2.º, é aditado a seguinte 

alínea: 

 «(8-B) “Serviços sociais”, atividades que 

visam melhorar a qualidade de vida e 

oferecer proteção social, nomeadamente 

através da segurança social, de serviços 

de emprego e formação, da habitação 

social, de serviços de acolhimento de 

crianças, de cuidados continuados e de 

assistência social;»; 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea f) – subalínea iv) 

 

 

Texto em vigor Alteração 

 (b-A) Na alínea f), a subalínea iv) passa 

a ter a seguinte redação: 

(iv) os indicadores-chave de 

desempenho, nomeadamente no que diz 

respeito à utilização da garantia da UE, ao 

cumprimento dos objetivos e dos critérios 

estabelecidos nos artigos 6.º e 9.º e no 

anexo II, à mobilização de capitais 

privados e ao impacto macroeconómico do 

FEIE, incluindo o seu efeito no apoio ao 

investimento; 

(iv) os indicadores-chave de 

desempenho, nomeadamente no que diz 

respeito à utilização da garantia da UE, ao 

cumprimento dos objetivos e dos critérios 

estabelecidos nos artigos 6.º e 9.º e no 

anexo II, à mobilização de capitais 

privados e ao impacto macroeconómico do 

FEIE, incluindo o seu efeito no apoio ao 

investimento e na criação de emprego; 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O acordo FEIE prevê que o FEIE 

deve apoiar projetos que dão resposta a 

deficiências do mercado ou a situações de 

investimento insuficiente e que: 

1. O acordo FEIE prevê que o FEIE 

deve apoiar projetos que chegam à 

economia real e dão resposta a 

deficiências do mercado ou a situações de 

investimento insuficiente e que: 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea -a) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 - n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 -a) O n.º 3 passa a ter a seguinte 

redação: 

3. O Conselho Diretivo é composto 3. O Conselho Diretivo é composto 
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por quatro membros: três nomeados pela 

Comissão e um pelo BEI. O Conselho 

Diretivo elege o seu Presidente de entre os 

seus membros para um mandato de três 

anos, renovável uma vez. O Conselho 

Diretivo delibera por consenso. 

por quatro membros: três nomeados pela 

Comissão – um da ECFIN e os outros 

dois, alternadamente, de DG pertinentes – 

e um pelo BEI. O Conselho Diretivo elege 

o seu Presidente de entre os seus membros 

para um mandato de três anos, renovável 

uma vez. O Conselho Diretivo delibera por 

consenso. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea –i) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 8 – parágrafo 3 – parte introdutória 

 

 

Texto em vigor Alteração 

 -i) o terceiro parágrafo passa a ter a 

seguinte redação: 

A composição do Comité de Investimento 

é equilibrada em termos de género. O 

Conselho Diretivo procura selecionar 

peritos com experiência de investimento 

em um ou mais dos seguintes domínios: 

A composição do Comité de Investimento 

é equilibrada em termos de género. O 

Conselho Diretivo procura selecionar 

peritos que conjuguem experiência de 

investimento em um ou todos os seguintes 

domínios: 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 –alínea a) – subalínea i-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 8 – alínea f) 

 

Texto em vigor Alteração 

 i-A) A alínea f) passa a ter a seguinte 

redação: 

f) educação e formação, f) mercado de trabalho, educação e 

formação, formação profissional para a 

aquisição de competências e 

aprendizagem ao longo da vida; 
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Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea i-B) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 8 – alínea k) 

 

 

Texto em vigor Alteração 

 i-B) A alínea k) passa a ter a seguinte 

redação: 

k) Infraestruturas sociais e economia 

social e solidária. 

k) Infraestruturas sociais, serviços 

sociais e economia social e solidária; 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea d) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 12 – parágrafo 2 – segundo período 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

«As decisões de aprovação da utilização da 

garantia da UE são públicas e acessíveis, 

incluem a fundamentação da decisão e 

atribuem particular atenção ao 

cumprimento do critério da adicionalidade. 

A publicação não deve conter informações 

comercialmente sensíveis. Para tomar a sua 

decisão, o Comité de Investimento baseia-

se na documentação apresentada pelo 

BEI.»; 

«As decisões de aprovação da utilização da 

garantia da UE são publicadas e 

disponibilizadas sem demora, incluem a 

fundamentação da decisão com base no 

quadro de avaliação do projeto, colocando 

uma ênfase especial no respeito das 

políticas da União, nomeadamente do 

objetivo de um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, da criação de 

emprego de qualidade e da coesão 

económica, social e territorial, bem como 
do critério da adicionalidade. A publicação 

não deve conter informações 

comercialmente sensíveis. Para tomar a sua 

decisão, o Comité de Investimento baseia-

se na documentação apresentada pelo 

BEI.»; 
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Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea -a) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 2 – alínea g) – parte introdutória 

 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-a) no n.º 2, a alínea g) passa a ter a 

seguinte redação: 

g) Capital humano, cultura e saúde, 

em especial através de: 

g) Capital humano, desenvolvimento 

social, cultura e saúde, nomeadamente 

através de: 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 2 – alínea g) – subalínea i) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-aa) no n.º 2, alínea g), a subalínea i) 

passa a ter a seguinte redação: 

i) educação e formação; i) mercado de trabalho, educação e 

formação, formação profissional para a 

aquisição de competências e 

aprendizagem ao longo da vida; 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea -a-B) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9.º – n.º 2 – alínea g) – subalínea v) 

 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-a-B) no n.º 2, alínea g), a subalínea v) 

passa a ter a seguinte redação: 

v) infraestruturas sociais, economia v) infraestruturas sociais, serviços 
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social e solidária; sociais e economia social e solidária; 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 - ponto 5 – alínea -a-C) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – ponto 2 – alínea g) – subalínea v-A) (nova) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-a-C) ao n.º 2, alínea g), após a 

subalínea v)  é aditada a seguinte 

subalínea: 

 v-A) a disponibilização de fundos à 

plataforma de investimento para as 

organizações da economia social, 

incluindo as empresas sociais; 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

«O BEI vela para que pelo menos 40 % do 

financiamento do FEIE, ao abrigo da 

vertente Infraestruturas e Inovação, apoie 

projetos com componentes que contribuam 

para a ação climática, em consonância com 

os compromissos da COP21. O Conselho 

Diretivo deve fornecer orientações 

pormenorizadas para o efeito.»; 

«O BEI vela para que pelo menos 40 % do 

financiamento do FEIE, ao abrigo da 

vertente Infraestruturas e Inovação, apoie 

projetos com componentes que contribuam 

para a ação climática e a criação de 

emprego, em consonância com os 

compromissos da COP21 e a estratégia 

Europa 2020. O Conselho Diretivo deve 

fornecer orientações pormenorizadas para 

o efeito.»; 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo – ponto 9 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – segundo período 
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Texto da Comissão Alteração 

«Este apoio inclui a prestação de apoio 

orientado para a utilização de assistência 

técnica para a estruturação dos projetos, 

para a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e para a utilização 

de parcerias público-privadas, tendo em 

conta as especificidades e as necessidades 

dos Estados-Membros com mercados 

financeiros menos desenvolvidos.»; 

«Este apoio inclui a prestação de apoio 

local orientado para a utilização de 

assistência técnica para a estruturação dos 

projetos, para a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores e para a utilização 

de parcerias público-privadas e, se for caso 

disso, de informações sobre questões 

pertinentes relacionadas com o direito da 

União, tendo em conta as especificidades e 

as necessidades dos Estados-Membros com 

mercados financeiros menos desenvolvidos 

e as necessidades dos diversos setores.»; 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 –alínea a) – subalínea i-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 i-A) o segundo parágrafo passa a ter a 

seguinte redação: 

A PEAI deve poder prestar assistência 

técnica nos domínios enumerados no artigo 

9.º, n.  2, em especial a eficiência 

energética, a RTE-T e a mobilidade 

urbana. 

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, a mobilidade urbana 

e as infraestruturas sociais. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea a) – subalínea ii) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – segundo período 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

«Deve igualmente apoiar a preparação 

desses projetos em matéria de ação 

«Deve igualmente apoiar a preparação 

desses projetos em matéria de ação 
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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, 

quinto período.»; 

climática e da economia circular ou dos 

seus componentes, em especial no contexto 

da COP 21, mormente nas regiões menos 

desenvolvidas e em transição, a fim de 

otimizar o impacto no emprego e na 

inclusão social, bem como de combater a 

pobreza, incluindo a preparação de 

projetos no setor digital, bem como a 

preparação de projetos a que se refere o 

artigo 5.º, n.º 1, quinto período;»; 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14.º – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) A mobilização de conhecimentos 

locais para facilitar o apoio prestado pelo 

FEIE em toda a União e contribuindo, 

sempre que possível, para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE mencionado no ponto 8 do anexo II, 

apoiando o BEI a iniciar operações;»; 

(c) A mobilização de conhecimentos 

locais, uma colaboração mais estreita com 

as autoridades dos Estados-Membros e 

uma aposta no reforço das capacidades, 

de modo a facilitar o apoio prestado pelo 

FEIE em toda a União e contribuindo, 

sempre que possível, para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE mencionado no ponto 8 do anexo II, 

apoiando o BEI a iniciar operações e 

intensificar a colaboração com os 

Estados-Membros; 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) – subalínea ii) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

«e) A prestação de um apoio ativo a 

favor da criação de plataformas de 

investimento;»; 

«e) A prestação de um apoio ativo a 

favor da criação de plataformas de 

investimento, incluindo plataformas de 

investimento setoriais;»; 
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Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 3 

 

 

Texto em vigor Alteração 

 (b-A) o nº 3 é alterado do seguinte 

modo: 

3. Os serviços da PEAI devem estar à 

disposição dos promotores públicos e 

privados de projetos, incluindo bancos ou 

instituições de fomento nacionais, 

plataformas ou fundos de investimento e 

entidades públicas regionais e locais. 

3. Os serviços da PEAI devem estar 

disponíveis e acessíveis a todos os 
promotores públicos e privados de 

projetos, incluindo bancos ou instituições 

de fomento nacionais, plataformas ou 

fundos de investimento, entidades públicas 

regionais e locais e atores sociais. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea c) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

«5. Para a consecução do objetivo 

referido no n.º 1 e para facilitar a prestação 

de aconselhamento a nível local, a PEAI 

deve procurar recorrer aos conhecimentos 

especializados do BEI, da Comissão, dos 

bancos ou instituições de fomento 

nacionais e das autoridades de gestão dos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento.»; 

«5. Para a consecução do objetivo 

referido no n.º 1 e para facilitar a prestação 

de aconselhamento a nível local e entre 

partes interessadas, a PEAI deve procurar 

recorrer aos conhecimentos especializados 

do BEI, da Comissão, dos bancos ou 

instituições de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento.»; 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo) 
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Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 16.º – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (9-A) no artigo 16.º, n.º 2, a alínea c) 

passa a ter a seguinte redação: 

c) Uma avaliação da medida em que 

as operações abrangidas pelo presente 

regulamento contribuem para a consecução 

dos objetivos gerais fixados no artigo 9.º, 

n.º 2, incluindo uma avaliação do nível dos 

investimentos do FEIE nos domínios da 

investigação, do desenvolvimento e da 

inovação, dos transportes (incluindo a 

RTE-T e a mobilidade urbana), das 

telecomunicações, das infraestruturas de 

energia e da eficiência energética; 

c) Uma avaliação da medida em que 

as operações abrangidas pelo presente 

regulamento contribuem para a consecução 

dos objetivos gerais fixados no artigo 9.º, 

n.º 2, incluindo uma avaliação do nível dos 

investimentos do FEIE nos domínios da 

investigação, do desenvolvimento e da 

inovação, dos transportes (incluindo a 

RTE-T e a mobilidade urbana), das 

telecomunicações, das infraestruturas de 

energia, da eficiência energética, das 

infraestruturas sociais, dos serviços 

sociais e da economia social e solidária; 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 23 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) ao artigo 23.º é aditado o seguinte 

número: 

 «5-A. Este painel de avaliação é público, 

a fim de reforçar a responsabilização e a 

transparência, bem como de melhorar, 

para todos os intervenientes, a 

compreensão da adicionalidade, tal como 

definida no artigo 3º.» 
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