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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Os atuais níveis reduzidos de crescimento e retoma da União Europeia no período pós-crise 

resultam da diminuição da produção, desencadeada por fatores como o abrandamento do 

progresso tecnológico, uma mudança estrutural a favor de setores de baixa produtividade e 

elevados rácios de alavancagem. Torna-se, assim, fundamental concentrar e concertar 

esforços, de forma responsável do ponto de vista económico, ambiental e social, para evitar os 

perigos de uma estagnação duradoura. 

 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, em conformidade com o seu mandato, 

centra as suas prioridades na otimização dos setores da energia, telecomunicações, tecnologias 

digitais, investigação e desenvolvimento, PME e nos quadros industriais novos e tradicionais. 

São estes os setores básicos para a tão necessária aceleração da produtividade europeia. 

 

A relatora considera que o FEIE 2.0 constitui uma oportunidade para impulsionar a produção 

europeia, sendo simultaneamente um instrumento dinâmico com potencial para moldar o 

quadro de investimento atual da UE harmonizando o ecossistema económico, reduzindo a 

burocracia e suprimindo ineficiências de coordenação e fricções estruturais. 

  

O FEIE não é, porém, um instrumento de política de coesão. Foi criado com o intuito de 

estimular a capacidade económica da UE e ajudar os Estados-Membros a cobrir as suas 

lacunas de investimento. Este fundo constitui mais um mecanismo que visa aumentar e 

complementar, e não concorrer com os recursos e mecanismos financeiros existentes. Daqui 

decorre, como corolário de base, que o FEIE não deve, nem agora nem de futuro, substituir o 

Fundo de Coesão e instrumentos afins. 

 

Para que o FEIE tenha sucesso nas suas metas de investimento, cabe-lhe fomentar a 

concretização do potencial económico de cada Estado-Membro, quer em termos geográficos, 

quer em termos setoriais. Lamentavelmente, o FEIE ainda não deu resposta ao desafio da 

diversificação geográfica e setorial. 

 

A relatora chama a atenção para o facto de a UE não poder assumir uma atitude de 

manutenção do statu quo se o que visa é ativar o crescimento, a criação de emprego e a 

prosperidade. Impõem-se persistência e um esforço de médio-longo prazo. Não se trata de 

uma corrida de velocidade. Para atingir os nossos objetivos, temos de seguir o ritmo de uma 

maratona. Convém que o Banco Europeu de Investimento (BEI) e a Comissão, as duas 

instituições responsáveis, em primeira instância, pela execução do FEIE, adiram a esta forma 

de pensar. Não se pretende desembolsar fundos tão rapidamente quanto possível. O conteúdo, 

a adicionalidade, a dispersão geográfica, interessam mais do que a velocidade a que são 

absorvidos os fundos.  

 

O presente parecer da Comissão ITRE visa, em particular, os setores da energia, 

telecomunicações, investigação, tecnologias digitais e PME, e centra-se nas falhas do FEIE 

para lidar com deficiências setoriais e geográficas de mercado e situações de investimento 

insuficiente, que se pretendem agora corrigir no FEIE 2.0. 

 

Partindo do raciocínio apresentado, a relatora propõe as seguintes alterações ao FEIE 2.0: 
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 Os projetos financiados pelo FEIE devem ser de natureza sobretudo adicional. O BEI 

deve reforçar a sua capacidade de aceitar projetos de maior risco, tanto através de 

instrumentos de partilha de riscos como de garantias de primeiras perdas, 

particularmente úteis para projetos de infraestruturas. 

 A transparência e a prestação de contas no processo de seleção devem constituir uma 

exigência prévia de base para o critério de adicionalidade e a execução do 

Regulamento FEIE e devem ser observadas no FEIE 2.0. 

 A diversificação geográfica deve ser garantida tendo em consideração explicitamente 

o problema dos prémios de risco diferentes cobrados para projetos semelhantes nos 

diversos territórios da UE, que decorrem dos diferentes perfis de risco dos 

Estados-Membros. 

 O terceiro pilar do Plano de Investimento para a Europa (eliminação dos obstáculos 

regulamentares ao investimento) é condição necessária para o êxito do FEIE; não 

pode, porém, ser utilizado como justificação para legitimar a fraca absorção do fundo, 

especialmente por parte dos países beneficiários do Fundo de Coesão ou dos 

Estados-Membros mais afetados pela recente crise financeira. 

 A Comissão deve trabalhar em estreita colaboração com o BEI no sentido de reforçar 

o papel das instituições nacionais de desenvolvimento e de as criar nos 

Estados-Membros onde ainda não existem.  

 Para atrair novos recursos, a Comissão deve trabalhar em estreita colaboração com as 

autoridades de regulação financeira da UE no sentido de permitir que as instituições 

financeiras invistam mais em projetos de infraestruturas de longo prazo, flexibilizando 

as restrições de ordem regulamentar nos seus balanços. 

 A aplicação rigorosa do Pacto de Estabilidade e Crescimento não deve constituir 

obstáculo à utilização do FEIE, por parte dos Estados-Membros, para investimentos 

em infraestruturas. A Comissão deverá adotar medidas nesse sentido. 

 Convém prestar especial atenção a projetos que promovam o crescimento e a criação 

de emprego em áreas remotas ou regiões menos desenvolvidas. 

 Subsídios ao abrigo do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e outros mecanismos 

afins não devem concorrer com o FEIE ou com a sua vertente mais orientada para o 

mercado na procura de novos recursos e de mobilização de capital não utilizado. 

Assim, para um lançamento de investimento coroado de sucesso na UE, torna-se 

necessária uma combinação de recursos ideal. Há que tomar em consideração o quadro 

regulamentar que permite tal combinação. Espera-se que o regulamento financeiro 

global possa ser útil para esse fim. 

 Os projetos de infraestruturas com uma abordagem plurinacional devem ser mais 

disseminados. A Comissão deve procurar obter maior harmonização dos diversos 

quadros regulamentares dos Estados-Membros, necessária para acelerar projetos de 

infraestruturas que envolvam dois ou mais Estados-Membros ou estados vizinhos. 

 Reforçar e alargar o papel da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento (PEIA) é fundamental para o sucesso do FEIE. A plataforma deve apoiar 

as autoridades locais, as instituições nacionais de desenvolvimento e os investidores, 

facilitar a criação de plataformas de investimento quando necessário, ajudar a formar 

entidades de finalidade especial (EFE) e parcerias público-privadas (PPP), e ainda 

aconselhar as partes interessadas sobre fontes de financiamento inovadoras, 
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especialmente em projetos de infraestruturas, projetos de energia e projetos no setor 

digital. 

 Em conformidade com os compromissos assumidos na COP21, o FEIE deve apoiar, 

no mínimo, até 40 % projetos que contribuam para a ação no domínio climático, 

incluindo um financiamento mínimo de 20 % para projetos no domínio da eficiência 

energética. Devem ser evitados projetos relativos a combustíveis fósseis. 

 Aproveitando a vantagem competitiva da UE no domínio das tecnologias digitais, o 

FEIE deve colocar no topo das suas prioridades em termos de financiamento o setor 

digital mais avançado, nomeadamente projetos que aumentem a capacidade e 

infraestruturas de conetividade, cibersegurança, redes, plataformas «blockchain», 

internet das coisas e outros. A prioridade a esse tipo de projetos sairá reforçada se lhes 

forem associados peritos dos mesmos setores na PEAI e membros do BEI com 

poderes para tomar decisões. 

 Cabe ao FEIE colmatar as lacunas de investimento em investigação, em especial nos 

setores pioneiros e de baixo nível de maturidade tecnológica, que deverão determinar e 

moldar a procura dos consumidores nos próximos 20 anos. 

 A Comissão e o BEI devem colaborar no sentido de identificar as jurisdições não 

cooperantes e estabelecer critérios claros e públicos que permitam reforçar a segurança 

jurídica do FEIE, sem comprometer os padrões da União em tudo o que respeita a 

governação em matéria fiscal. 

 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) O FEIE, aplicado e copatrocinado 

pelo Grupo BEI, está no bom caminho 

para atingir o objetivo de mobilizar pelo 

menos 315 mil milhões de EUR em 

investimentos adicionais na economia 

real até meados de 2018. A absorção pelo 

mercado tem sido particularmente rápida 

na vertente PME, em que os resultados do 

FEIE estão a superar todas as 

expectativas. Em julho de 2016, a vertente 

PME foi assim reforçada em 500 milhões 

(4) No primeiro período da sua 

aplicação, o FEIE obteve resultados 

significativos e encorajadores. É ainda 

demasiado cedo para avaliar o impacto 

total do FEIE no que se refere a colmatar 

as lacunas de investimento, reduzir os 

elevados níveis de desemprego e melhorar 

as anémicas taxas de crescimento que se 

verificam na União após a recente crise 

financeira. Porém, os dados atuais 

indicam que há margem para melhorias 
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de EUR dentro dos parâmetros existentes 

previstos pelo Regulamento (UE) 

2015/1017. Uma maior proporção do 

financiamento deverá ser orientada para 

as PME, atendendo ao caráter excecional 

da procura no mercado de financiamento 

das PME ao abrigo do FEIE: 40 % da 

capacidade reforçada de absorção de 

riscos do FEIE deve ter como objetivo 

facultar às PME um melhor acesso ao 

financiamento. 

em diferentes domínios, incluindo a 

complementaridade com os outros pilares 

do Plano de Investimento, a melhor 

distribuição entre os Estados-Membros, a 

adicionalidade, a governação, bem como 

a capacidade de atrair investimentos 

sustentáveis que promovam a ação 

climática. Existem igualmente indicações 

de que o FEIE pode apresentar alguns 

atrasos em termos de operações assinadas 

e desembolsos, de acordo com a avaliação 

do BEI sobre o seu funcionamento até 30 

de junho de 2016. Ademais, a vertente 

PME teve uma absorção pelo mercado 

mais rápida em comparação com a 

vertente Infraestruturas e Inovação, mas 

tal facto poderá dever-se à natureza 

diversa dos projetos. 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) Pretende-se que o FEIE mobilize 

os 315 mil milhões de EUR em 

investimentos adicionais previstos até 

meados de 2018. Porém, não existe 

qualquer avaliação independente nem dos 

resultados económicos, nem do impacto 

societal e ambiental do FEIE. Importa 

relembrar que o principal objetivo do 

FEIE consiste em apoiar projetos que 

proporcionem aos cidadãos da União 

benefícios duradouros em matéria societal 

e ambiental, postos de trabalho de longa 

duração e de elevada qualidade e 

infraestruturas; 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 
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Texto da Comissão Alteração 

(5) Em 28 de junho de 2016, o 

Conselho Europeu concluiu que «(o) Plano 

de Investimento para a Europa, em especial 

o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), já apresentou 

resultados concretos e é um grande passo 

para ajudar a mobilizar o investimento 

privado, utilizando simultaneamente de 

forma inteligente os recursos orçamentais 

limitados.  A Comissão tenciona 

apresentar brevemente propostas sobre o 

futuro do FEIE, que deverão ser 

analisadas com caráter de urgência pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho». 

(5) Em 28 de junho de 2016, o 

Conselho Europeu concluiu que o Plano de 

Investimento para a Europa, em especial o 

FEIE, já apresentou resultados concretos. 

Persistem, contudo, ineficiências e 

desequilíbrios em termos de diversificação 

geográfica e setorial. Em termos 

geográficos, até 30 de junho de 2016, 63 

% dos projetos assinados no âmbito da 

vertente Infraestruturas e Inovação 

concentraram-se no Reino Unido, em 

Itália e em Espanha e 91 % nos 

Estados-Membros da UE-15. 

Respetivamente, 54 % dos projetos 

assinados no âmbito da vertente PME 

concentraram-se em Itália, França e 

Alemanha e 93 % nos Estados-Membros 

da UE-15. Deverá ser dada especial 

atenção aos Estados-Membros da Europa 

de Leste, fragilizados a nível financeiro, a 

fim de os ajudar a ultrapassar as atuais 

dificuldades de investimento e a reforçar 

a competitividade. Tendo em conta esses 

desequilíbrios, assim como as fricções 

financeiras existentes, os obstáculos 

estruturais, os quadros regulamentares e 

a aversão ao risco dos investidores, a 

Comissão deverá lançar iniciativas 

ambiciosas para ajudar a mobilizar o 

investimento privado e avançar com a 

introdução das alterações regulamentares 

necessárias, permitindo às instituições 

financeiras incluírem nas suas carteiras 

mais projetos de infraestruturas, 

nomeadamente mais financiamento às 

PME, utilizando com inteligência 

recursos orçamentais reduzidos. Deve 

também ser tido em consideração que as 

ineficiências estruturais existentes em 

certos Estados-Membros não favoreçam 

outros Estados-Membros no que se refere 

à utilização do FEIE. Por esse motivo, 

nenhum Estado-Membro deve poder 

utilizar mais de 10 % do mecanismo do 

FEIE. 
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Alteração  4 

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 

para o efeito. 

(6) Tendo em conta os indicadores 

positivos, 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 

para o efeito. 

 

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 

(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 o 

futuro da Europa em termos dos níveis 

elevados e sustentáveis de capital humano 

de qualidade, a criação de emprego de boa 

qualidade (especialmente para os jovens) o 

crescimento e a competitividade através de 

uma maior adicionalidade, bem como em 

termos de uma maior coesão e inclusão 

social, fortalecendo assim o bem-estar dos 

cidadãos da União. Tal deve incluir 

também investimentos nos domínios da 
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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 

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. 

energia, do ambiente e da ação climática, 

das infraestruturas conexas, da saúde, da 

investigação e inovação, dos transportes 

transfronteiras sustentáveis, do turismo, 

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) e o 

compromisso assumido pela UE de 

reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa em 80 % a 95 % até 2050. Devem 

também ser cada vez mais privilegiados os 

projetos prioritários no domínio da 

interconexão da eletricidade e os projetos 

em matéria de eficiência energética e de 

economia circular, em particular quando 

contribuem para melhorar a segurança 

energética da União, permitindo a 

participação ativa dos cidadãos e das 

comunidades e cooperativas locais, 

juntamente com a adaptação das redes de 

energia e a produção, armazenamento e 

distribuição de energias renováveis, bem 

como com fontes de energia alternativas 

para veículos e o setor da construção. De 

acordo com os dados apurados até ao 

momento, o amplo apoio concedido pelo 

FEIE a projetos nos setores da energia, 

da eficiência energética e das energias 

renováveis foi acompanhado em igual 

medida por uma redução do investimento 

do BEI nesses domínios, minando o 

princípio da adicionalidade. Os 

empréstimos financiados ao abrigo do 

FEIE deveriam ser concedidos como 

complemento às operações de 

investimento normais do BEI. Do mesmo 

modo, no setor digital e no contexto da 

ambiciosa política de economia digital da 

União, devem ser estabelecidas novas 

metas de estruturas digitais para garantir 

a eliminação do fosso digital e o papel 

pioneiro da União a nível mundial na 

nova era da chamada «internet das 

coisas», da tecnologia «blockchain» e da 

cibersegurança e segurança das redes. 

Além disso, um dos critérios de avaliação 
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do sucesso do FEIE deve ser a assistência 

prestada a domínios políticos que 

sofreram cortes em investimentos a fim de 

financiar o FEIE, como os subsídios para 

investigação, nomeadamente quando 

estão em causa baixos níveis de 

maturidade tecnológica. Deve ser evitada 

a concessão de qualquer apoio do FEIE a 

favor de projetos de autoestradas, a não 

ser que tal seja necessário para apoiar o 

investimento privado no domínio dos 

transportes nos países beneficiários do 

Fundo de Coesão ou no caso de 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. Deve ser evitado o 

apoio do FEIE a favor de projetos 

relativos aos combustíveis fósseis, 

especialmente infraestruturas e 

instalações nucleares. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) É de salientar que, nas suas 

atividades especiais apoiadas pelo FEIE, 

o BEI utiliza, sistematicamente, a 

participação em instrumentos de partilha 

de riscos com os seus coinvestidores. O 

BEI deveria, por conseguinte, intervir, 

obviamente nas atividades de 

financiamento misto e se necessário 

noutros casos, proporcionando garantias 

de primeiras perdas no âmbito das 

referidas atividades, a fim de otimizar a 

adicionalidade do mecanismo do FEIE e 
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mobilizar mais fundos privados. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-B) Convém recordar que, para 

dominar a concorrência científica e 

tecnológica, todas as potências mundiais 

criaram complexos militares e industriais. 

É, portanto, imperativo que a União faça 

o mesmo, afetando montantes elevados - 

em especial através do FEIE - à criação 

de uma indústria de defesa da União, 

cujos esforços na investigação e no 

desenvolvimento terão um impacto civil e 

económico considerável. 

 

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 

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. 

(9) A adicionalidade, uma 

característica essencial do FEIE, deve ser 

sistematicamente objeto de avaliação, 

documentação e informação em cada 

projeto. O BEI deve publicar os dados 

estatísticos desagregados relativos a cada 

projeto financiado e as avaliações ex ante 

e ex post de cada projeto, juntamente com 

uma explicação pormenorizada dos 

indicadores e dos critérios de seleção e 

avaliação utilizados. 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 claramente 

identificadas. A adicionalidade deve 

também ser reforçada por fatores 

geográficos, tais como a origem do 

beneficiário ou o destino geográfico do 
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projeto. Os projetos de infraestruturas no 

âmbito da vertente Infraestruturas e 

Inovação que associem dois ou mais 

Estados-Membros, especialmente se pelo 

menos um Estado-Membro for 

beneficiário do Fundo de Coesão, 

incluindo as infraestruturas eletrónicas, 

devem ser considerados fonte de 

adicionalidade, dada a sua dificuldade 

intrínseca e o seu elevado valor 

acrescentado para a União. Ademais, os 

projetos apoiados pelo FEIE devem ser 

igualmente considerados adicionais no 

caso de gerarem benefícios sociais e 

ambientais de longo prazo. Deve 

elaborar-se um relatório de atividade 

sobre como e em que medida os fatores 

sociais e ambientais foram tidos em 

consideração. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) O BEI já desenvolveu uma gama 

de produtos que visam facilitar a 

assunção de riscos, sobretudo através de 

instrumentos de partilha de riscos com os 

seus coinvestidores. O BEI deveria 

intervir proporcionando garantias de 

primeiras perdas, a fim de otimizar a 

adicionalidade do FEIE, mobilizar mais 

fundos privados e acelerar os 

investimentos, em particular no setor das 

infraestruturas. 

  

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (9-B) A transparência na elegibilidade, 

aprovação e fases de seleção de projetos é 

uma condição fundamental e deve estar 

refletida na estrutura de governação do 

processo de tomada de decisão. O papel 

do Conselho Diretivo e do Comité de 

Investimento deve ser objeto de maior 

clarificação. As decisões tomadas no 

âmbito do processo de seleção devem 

garantir a adicionalidade e os motivos da 

rejeição de um projeto devem ser 

divulgados. É, por conseguinte, 

importante confirmar de forma contínua 

a responsabilização dos decisores, 

garantindo assim que quaisquer 

dificuldades na execução do Regulamento 

(UE) n.º 2015/1017 não se repetem no 

presente regulamento. Acresce que a 

Comissão deve trabalhar de imediato no 

estabelecimento de critérios pré-definidos, 

claros, objetivos e públicos que reduzam a 

insegurança jurídica e melhorem a 

governação em matéria fiscal, em 

particular quando as atividades de 

investimento envolvem entidades ligadas a 

jurisdições não cooperantes. Também é 

necessária transparência na metodologia 

que o BEI utiliza para definir a taxa de 

juro para as suas atividades de 

financiamento através do FEIE. Os 

prémios de risco excessivos por país não 

devem servir para dissuadir a participação 

de beneficiários de Estados-Membros 

desfavorecidos. 

 

Alteração  11 

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 

(10) Em virtude do seu potencial para 

aumentar a eficiência da intervenção do 

FEIE, convém incentivar as operações de 
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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. 

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. Tendo em conta a complexidade 

intrínseca desses instrumentos, é 

conveniente que também a PEAI forneça 

orientações sobre a melhor escolha de 

instrumentos de financiamento e de 

financiamento misto. Acresce que, sendo 

a PEAI um instrumento orientado para o 

mercado, que presta aconselhamento 

sobre investimento em diversos setores do 

mercado, deve também, se for caso disso, 

prover o acesso ao conhecimento pericial 

a outras entidades de aconselhamento 

com conhecimentos especializados 

pertinentes em setores do mercado 

específicos. O reforço da colaboração 

entre a PEAI e outras entidades de 

aconselhamento é fundamental para o 

sucesso do FEIE, em particular em áreas 

do mercado e nichos que exigem mais 

especialização e conhecimentos mais 

aprofundados. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) A fim de melhorar o desempenho 

do FEIE, à escala tanto nacional como 

regional, é necessário reforçar a 

cooperação entre o BEI, que gere o FEIE, 

e os bancos ou as instituições de fomento 
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nacionais. 

 

Alteração  13 

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 nas regiões menos desenvolvidas e 

nas regiões em transição, o âmbito dos 

objetivos gerais elegíveis para efeitos do 

apoio do FEIE deve ser alargado para 

assegurar a distribuição equilibrada dos 

projetos na União, de modo a que todos os 

Estados-Membros tenham acesso a 

financiamento. A fim de contribuir para o 

objetivo da União de coesão económica, 

social e territorial, a redução das 

disparidades regionais, a criação de 

emprego de boa qualidade, o alargamento 

da base produtiva dos Estados-Membros, 

em particular dos Estados-Membros mais 

afetados pela crise financeira ou das 

regiões que não atingem a média da 

União em termos de crescimento do PIB, 

deve aumentar-se o equilíbrio geográfico 

do apoio do FEIE, em conformidade com 

as orientações de diversificação e 

concentração geográfica e mediante o 

reforço do papel da PEAI. Tal deve ser 

feito preservando, ao mesmo tempo, a 

orientação para o mercado do FEIE. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) No intuito de financiar 

parcialmente a contribuição proveniente do 

orçamento geral da União para o fundo de 

garantia da UE a favor dos investimentos 

adicionais a realizar, deve ser efetuada 

(14) No intuito de financiar 

parcialmente a contribuição proveniente do 

orçamento geral da União para o fundo de 

garantia da UE a favor dos investimentos 

adicionais a realizar, um ajustamento 
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uma transferência a partir da dotação 

disponível para o Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE), estabelecido pelo 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho4. Além 

disso, devem ser transferidas dotações num 

montante de 1 145 797 000 EUR a partir 

dos instrumentos financeiros do MIE para 

a vertente correspondente às subvenções do 

MIE, com vista a facilitar a sua 

combinação com o FEIE, ou para outros 

instrumentos financeiros pertinentes, 

nomeadamente aqueles consagrados à 

eficiência energética. 

adequado da taxa-alvo do fundo de 

garantia da UE deve permitir o aumento 

necessário de financiamento, sem 

necessidade de uma maior redução dos 

recursos limitados da dotação disponível 

para o Mecanismo Interligar a Europa 

(MIE) e para o Horizonte 2020, 

estabelecidos pelos Regulamentos (UE) n.º 

1316/20134 e n.º 1291/20134-A do 

Parlamento Europeu e do Conselho, tal 

como indicado na avaliação realizada 

pela Comissão. Além disso, devem ser 

transferidas dotações num montante de 1 

145 797 000 EUR a partir dos instrumentos 

financeiros do MIE para a vertente 

correspondente às subvenções do MIE, 

com vista a facilitar a sua combinação com 

o FEIE, ou para outros instrumentos 

financeiros pertinentes, nomeadamente 

aqueles consagrados à eficiência 

energética. 

__________________ __________________ 

4 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 

n.º 67/2010, JO L 348 de 20.12.12,2013, p. 

129. 

4 Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 

Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e (CE) 

n.º 67/2010, JO L 348 de 20.12.12,2013, p. 

129. 

 4-A Regulamento (UE) n.o 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 11 

de dezembro de 2013 que cria o Horizonte 

2020 – Programa-Quadro de Investigação 

e Inovação (2014-2020) e que revoga a 

Decisão n.o 1982/2006/CE; texto relevante 

para efeitos do EEE (JO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 



 

AD\1121585PT.docx 17/36 PE597.734v02-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Com base na experiência adquirida 

com os investimentos apoiados pelo FEIE, 

o montante-objetivo do fundo de garantia 

deve passar a corresponder a 35 % do total 

das obrigações de garantia da UE, por 

forma a garantir um nível adequado de 

proteção. 

(15) Com base na experiência adquirida 

com os investimentos apoiados pelo FEIE, 

o montante-objetivo do fundo de garantia 

deve passar a corresponder a 32 % do total 

das obrigações de garantia da UE, por 

forma a garantir um nível adequado de 

proteção. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) É fundamental avaliar se a 

execução rigorosa do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento constitui um 

obstáculo, e em que medida, a que certos 

Estados-Membros, sobretudo os mais 

afetados pela recente crise financeira, 

participem diretamente no FEIE ou 

indiretamente através do financiamento 

público de projetos individuais e 

plataformas de investimento. É 

igualmente essencial determinar se o 

facto de se considerar as contribuições 

diretas ou indiretas dos Estados-Membros 

e das administrações regionais ou locais 

como «medidas pontuais» no âmbito do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento 

resulta em mais emprego e crescimento. 

Essas medidas irão apoiar os 

Estados-Membros na execução das 

reformas necessárias, essenciais para a 

consolidação do crescimento das 

economias locais. 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (15-B) Importa também salientar que o 

FEIE é um mecanismo financeiro criado 

com o intuito de reforçar os mecanismos 

de financiamento já existentes, como o 

FEEI, os Fundos de Coesão e o MIE, e 

não o de ser um concorrente. Ademais, 

qualquer alargamento do FEIE para além 

do atual quadro financeiro plurianual 

deve explorar fontes alternativas de 

financiamento, para além das previstas no 

Regulamento (UE) n.º 1291/2013, tendo 

em conta os desafios que se colocam à 

posição da União enquanto líder mundial 

nos domínios da ciência, investigação e 

descoberta. Por conseguinte, o FEIE não 

deve substituir (ou substituir 

parcialmente) os fundos estruturais e de 

coesão ou outros mecanismos já 

existentes, nem pôr em causa ou reduzir a 

sua importância. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

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, convém 

reforçar a vertente PME do FEIE com 

recursos adicionais, bem como as 

capacidades de apoio para PME da 

plataforma de aconselhamento. Cabe 

atribuir especial atenção às empresas 

sociais. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 
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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 

os beneficiários finais, incluindo as 

empresas em fase de arranque e 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. O logótipo do FEIE deve 

constar em local bem patente do acordo 

de financiamento, especialmente no caso 

das PME, de forma a aumentar a 

visibilidade do FEIE como iniciativa da 

União.  

 

Alteração  20 

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 

(21) A Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

deve ser reforçada através de uma maior 

acessibilidade e transparência, 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 proporcionem 

uma verdadeira adicionalidade, envolvam 

dois ou mais Estados-Membros ou projetos 

em regiões transfronteiras e 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 e a agregar 

projetos, se for caso disso, mediante o 
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outras fontes de financiamento da União 

com o FEIE. 
reforço da sua presença em 

Estados-Membros com capacidade 

limitada, mas com um elevado potencial 

de investimento. É necessário aumentar o 

financiamento para permitir que a PEAI 

crie serviços que funcionem como polos 

regionais descentralizados de assistência 

técnica e garanta que as informações 

estejam disponíveis em todas as línguas 

dos Estados-Membros. Também devem 

ser tidas em consideração as 

especificidades dos Estados-Membros, 

como a maturidade dos mercados 

financeiros, a limitada experiência na 

utilização de instrumentos financeiros 

complexos e os obstáculos específicos 

relacionados com o desenvolvimento e 

execução de projetos. Deve igualmente 

colaborar de forma ativa com bancos de 

fomento nacionais estabelecidos, 

trabalhar com a Comissão no sentido de 

promover a criação de bancos de fomento 

nacionais por parte dos 

Estados-Membros, contribuir para a 

criação de plataformas de investimento 

setoriais ou regionais e prestar 

aconselhamento sobre a combinação de 

outras fontes de financiamento da União 

com o FEIE, bem como informar sobre os 

respetivos critérios de elegibilidade que 

esses fundos devem respeitar. 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) A possibilidade de determinados 

financiamentos do FEIE serem oferecidos 

sob forma de participações nos projetos 

financiados deve ser avaliada numa 

perspetiva positiva. Tendo em conta a 

possibilidade de proporcionar 

financiamento desse modo, é oportuno o 

alargamento desse sistema aos projetos 

públicos apresentados para 
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financiamento. 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Por conseguinte, o Regulamento 

(UE) n.º 1316/2013 e o Regulamento (UE) 

2015/1017 devem ser alterados em 

conformidade, 

(22) Por conseguinte, o Regulamento 

(UE) n.o 2015/1017 deve ser alterado em 

conformidade, 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

A fim de melhor responder às deficiências 

de mercado ou a situações de investimento 

insuficiente, as atividades especiais do 

BEI que são apoiadas pelo FEIE devem 

normalmente apresentar características 

como a subordinação, a participação em 

instrumentos de partilha de riscos, uma 

natureza transfronteiras, a exposição a 

riscos específicos ou outros aspetos 

identificáveis, conforme descritos em 

maior pormenor no anexo II. 

As atividades especiais do BEI que são 

apoiadas pelo FEIE devem responder 
melhor às ineficiências económicas e 

financeiras, às deficiências de mercado e 

situações de investimento insuficiente, 

incluindo discrepâncias na capacidade de 

investimento dos Estados-Membros e nos 

seus diferentes prémios de risco, fricções 

de alavancagem, fracos multiplicadores 

de investimento, projetos complexos 

plurinacionais e transfronteiras e aversão 

ao investimento de risco, em especial no 

domínio da investigação, inovação e 

novas tecnologias, bem como das 

infraestruturas existentes e novas. 

 Nesse sentido, estas atividades especiais 

devem normalmente apresentar 

características como a subordinação, a 

participação em instrumentos de partilha 

de riscos, regimes de garantia de 

primeiras perdas caso o FEIE seja 

combinado com recursos orçamentais da 

União e/ou nacionais, uma natureza 

transfronteiras e a exposição a riscos 

específicos ou outros aspetos 
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identificáveis, conforme descritos em 

maior pormenor no anexo II. O FEIE 

deve maximizar o número de projetos e o 

número de beneficiários finais e o 

potencial efeito de alavanca. 

Os projetos do BEI que comportam um 

risco inferior ao risco mínimo no âmbito 

das atividades especiais do BEI também 

podem ser apoiados pelo FEIE caso a 

utilização da garantia da UE seja 

necessária para assegurar a adicionalidade, 

tal como definida no primeiro parágrafo do 

presente número. 

Os projetos do BEI que comportam um 

risco inferior ao risco mínimo no âmbito 

das atividades especiais do BEI não devem 

ser apoiados pelo FEIE, a menos que a 

utilização da garantia da UE seja 

necessária para assegurar a adicionalidade, 

tal como definida no primeiro parágrafo do 

presente número e desde que esses projetos 

não possam ser financiados em condições 

mais vantajosas através de outras fontes 

de financiamento. 

Os projetos apoiados pelo FEIE que 

consistem em infraestruturas físicas que 

associem dois ou mais Estados-Membros 

ou na extensão de infraestruturas físicas ou 

de serviços associados às infraestruturas 

físicas de um Estado-Membro para um ou 

mais Estados-Membros, serão igualmente 

considerados fonte de adicionalidade. 

O FEIE pode apoiar projetos que 

consistem em infraestruturas físicas que 

associem dois ou mais Estados-Membros 

ou na extensão de infraestruturas físicas ou 

de serviços associados às infraestruturas 

físicas de um Estado-Membro para um ou 

mais Estados-Membros, desde que esses 

projetos constituam uma fonte de 

adicionalidade. 

 A adicionalidade deve estar igualmente 

ligada à natureza inovadora e aos 

benefícios ambientais e societais dos 

projetos, bem como às suas potenciais 

necessidades de financiamento de risco 

mais elevado e a longo prazo. 

 Ademais, a fim de melhor alcançar 

setores em que a procura de 

financiamento não possa ser 

suficientemente satisfeita pelo mercado 

privado e em que a natureza e a dimensão 

das operações e dos requisitos de crédito 

não permitam o acesso ao financiamento 

através das atividades clássicas do BEI, o 

FEIE deve apoiar igualmente 

mecanismos financeiros setoriais 

específicos, em particular os que se 

destinam às indústrias culturais e 

criativas (ICC), previstos em 

programas-quadro da União, como o 

mecanismo de garantia no âmbito do 

Programa Europa Criativa, através da 
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prestação de garantias com vista a 

complementar e a antecipar esses 

mecanismos. 

 Ademais, nos casos em que o FEIE é 

combinado com outros fundos, como o 

MIE, o Horizonte 2020, ou o FEEI, são 

aplicados os critérios de adicionalidade e 

a parcela de maior risco é coberta pelo 

FEIE. Porém, o financiamento através do 

FEIE não deve substituir as subvenções 

provenientes de fontes de financiamento 

da UE como os FEEI, o MIE e o 

programa Horizonte 2020. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A) (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 2-A) (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. No artigo 5.º, é aditado o seguinte 

número: 

 «2-A. Nesse sentido e a fim de garantir 

que os critérios de adicionalidade não 

incluam apenas as variáveis financeiras 

ou de risco, o FEIE deve avaliar o 

desempenho ambiental e social de cada 

projeto apoiado.» 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A) No artigo 6.º, n.º 1, é aditado o 

seguinte parágrafo: 

 «O Comité de Investimento será 

responsável por assegurar que, de um 
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modo geral, os projetos ao abrigo da 

garantia da UE promovam a coesão social 

e regional em toda a União.» 

 

Alteração  26 

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 – alínea d) 

 

Texto em vigor Alteração 

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

redação: 

«d)  Infraestruturas de tecnologias da 

informação e da comunicação; 

Infraestruturas de tecnologias da 

informação, de cibersegurança, das redes, 

de “blockchain” e da comunicação;» 

 

Alteração  27 

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: 

Educação e formação; «f)  Desenvolvimento de capital 

humano, educação e formação;» 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 8 – alínea h) 

 

Texto em vigor Alteração 

 -ii) A alínea h) passa a ter a seguinte 

redação: 
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«h)  PME;» «h)  Startups e PME;» 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 8 – alínea l-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 ii-A) É aditado o seguinte ponto: 

 «l-A)  Defesa»; 

 

Alteração  30 

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 em vigor 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 devem ser tornadas 

públicas e acessíveis, juntamente com atas 

pormenorizadas, e devem incluir a 

fundamentação da decisão, com particular 

atenção ao cumprimento do critério da 

adicionalidade. Na sua proposta, o Comité 

de Investimento atribui maior 

importância ao emprego e à 

sustentabilidade. As publicações não 

devem conter informações 

comercialmente sensíveis. Para tomar a 

sua decisão, o Comité de Investimento 

baseia-se na documentação apresentada 

pelo BEI. Cada projeto aprovado no 

âmbito do FEIE deve ser acompanhado 

de uma justificação fundamentada e 

verificável da adicionalidade por parte do 

Conselho Diretivo. A avaliação da 

adicionalidade de projetos individuais tem 

de ser pormenorizada, especialmente no 

que respeita às deficiências de mercado a 

que o EFSI pretende dar resposta. 
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 O painel de avaliação funciona como 

instrumento de definição de prioridades 

para cada projeto no âmbito do FEIE e 

deve ser também disponibilizado 

publicamente após a avaliação dos 

projetos candidatos à utilização da 

garantia da UE. Ademais, o painel de 

indicadores é utilizado pelo Comité de 

Investimento para assegurar uma 

avaliação independente e transparente da 

utilização potencial e real da garantia da 

UE e dar prioridade à utilização da 

garantia da UE para operações que 

apresentem pontuações mais elevadas e 

adicionalidade. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.o 2 – alínea e) – pontos i-A a i-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Ao artigo 9.o, n.º 2, são aditadas as 

seguintes alíneas: 

 «i-A) tecnologia de “blockchain”; 

 i-B) internet das coisas; 

 i-C) cibersegurança e infraestruturas de 

proteção das redes.» 

 

Alteração  32 

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 i-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Ao n.º 2 é aditada a seguinte 

alínea: 

 «i-A) Apoio às iniciativas da União no 
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setor da defesa, em especial através de:  

 i) investigação e desenvolvimento a 

nível da União; 

 ii) desenvolvimento das capacidades 

de defesa da União; 

 iii) PME e empresas de média 

capitalização do domínio da defesa.» 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1-A 

 

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 Conselho Diretivo e do Comité de 

Investimento do FEIE devem certificar-se 

de que cada projeto apoiado está em 

consonância com os critérios 

estabelecidos no presente regulamento e 

que cada um contribui para alcançar os 

objetivos da União em matéria de clima e 

promove a sua transição sustentável. Pelo 

menos 40 % do financiamento do FEIE, ao 

abrigo da vertente Infraestruturas e 

Inovação, deve ser reservado a projetos 

que contribuam de forma direta para o 

cumprimento dos compromissos da 

COP21, bem como do compromisso 

assumido pela UE de reduzir as emissões 

de gases com efeito de estufa entre 80% a 

95% até 2050. Ademais, pelo menos 20 % 

do financiamento do FEIE deve apoiar 

projetos no domínio da eficiência 

energética, dando prioridade aos projetos 

inovadores e de pequena escala no setor 

da construção, prestando especial atenção 

aos projetos de eliminação das 

desigualdades sociais e de combate à 

pobreza energética. O financiamento do 

FEIE às PME e às empresas de média 

capitalização não deve ser incluído neste 

cálculo. 
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Alteração  34 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As regras relativas à flexibilidade e 

aplicação do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, nas vertentes preventiva e 

corretiva do pacto, não devem limitar a 

participação dos Estados-Membros no 

FEIE. Por conseguinte, a fim de 

contribuir para o objetivo do FEIE de 

criar emprego e crescimento, quando os 

Estados-Membros e as administrações 

regionais e locais cofinanciam projetos 

individuais apoiados pelo FEIE, a sua 

participação deve ser considerada como 

uma contribuição pontual no âmbito do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento.  

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8) – alínea a) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As dotações do fundo de garantia a 

que se refere o n.º 2 são utilizadas para se 

atingir um nível adequado 

(«montante-objetivo») que tenha em conta 

o total das obrigações de garantia da UE. O 

montante-objetivo é fixado em 35 % do 

total das obrigações de garantia da UE.»; 

5. As dotações do fundo de garantia a 

que se refere o n.º 2 são utilizadas para se 

atingir um nível adequado 

(«montante-objetivo») que tenha em conta 

o total das obrigações de garantia da UE. O 

montante-objetivo é fixado em 32 % do 

total das obrigações de garantia da UE.»; 

 

Alteração  36 

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  
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Texto da Comissão Alteração 

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, 

quinto período; 

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 

transfronteiras ambiciosos no domínio da 

investigação e da inovação, por exemplo 

nos setores digital e das telecomunicações, 

bem como a preparação de projetos a que 

se refere o artigo 5.º, n.º 1, quinto período; 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – 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 e regionais para facilitar o apoio 

prestado pelo FEIE em toda a União e 

contribuindo para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

FEIE mencionado no ponto 8 do anexo II, 

apoiando o BEI e os promotores dos 

projetos a iniciar e agregar operações; 

 

Alteração  38 

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 c) 

 

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, sempre que necessário. As 

plataformas de investimento são um 

instrumento essencial para fazer face às 

deficiências do mercado, especialmente 
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quando se trata do financiamento de 

múltiplos projetos temáticos ou regionais, 

incluindo projetos no domínio da 

eficiência energética e projetos 

transfronteiras. Tendo em conta que a 

criação de plataformas de investimento na 

União não é proporcional às necessidades 

reais do mercado, deve ser dada maior 

atenção ao alargamento do âmbito e da 

utilização destas plataformas, de forma a 

permitir a agregação eficaz de projetos de 

pequena dimensão; 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f)  A prestação de aconselhamento 

sobre a combinação de outras fontes de 

financiamento da UE (tais como os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

investimento, o programa Horizonte 2020 

e o Mecanismo Interligar a Europa) com 

o FEIE; 

f) A prestação de aconselhamento 

sobre a combinação do FEIE com outras 

fontes de financiamento da UE, tais como 

os FEEI, o programa Horizonte 2020 

(incluindo, entre outros, o Instituto 

Europeu de Inovação e Tecnologia) e o 

MIE, facilitando assim uma combinação 

ótima de vários recursos da União 

indispensáveis. Tal deve ser feito sem 

desincentivar mecanismos como o 

financiamento colaborativo e a 

mobilização de novos recursos ou de 

capital não utilizado; 

  

  

  

  

 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9) – alínea b) – subalínea iii-A) (nova) 
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Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iii-A) É aditado o seguinte ponto: 

« «f-A) A prestação de aconselhamento em 

projetos que envolvam dois ou mais 

Estados-Membros e de apoio à criação de 

entidades de finalidade especial ou outros 

instrumentos financeiros, nomeadamente 

de polos descentralizados de assistência 

técnica, a fim de responder melhor às 

necessidades de um setor e/ou de uma 

região específicos, tais como projetos de 

eficiência energética nos 

Estados-Membros do Sudeste. Também 

deve ser prestado aconselhamento a 

projetos multinacionais, intrarregionais, 

multirregionais e transfronteiras, bem 

como no que se refere à eventual 

combinação com outras fontes de 

financiamento da União, incluindo 

fundos que envolvam a cooperação 

territorial na União;» 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9) – alínea b) – subalínea iii-B) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea f-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iii-B) É aditado o seguinte ponto: 

 «f-B) A prestação de apoio suplementar 

aos Estados-Membros, cujos mercados 

financeiros e de capitais foram 

gravemente afetados pela recente crise 

financeira e que, por conseguinte, têm de 

enfrentar lacunas de investimento 

consideráveis em setores estratégicos que 

proporcionam vantagens competitivas de 

longo prazo, incluindo projetos de 

investigação e inovação de maior risco e 

menos desenvolvidos.» 
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Alteração  42 

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, a PEAI 

deve procurar recorrer aos conhecimentos 

especializados da Comissão, dos bancos ou 

instituições de fomento nacionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento e colaborar 

com estas instâncias; 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 7 

 

Texto em vigor Alteração 

 d-A) O n.º 7 passa a ter a seguinte 

redação: 

«7. A União contribui, até ao máximo 

de 20 000 000 EUR por ano, para a 

cobertura dos custos das operações da 

PEAI realizadas até 31 de dezembro de 

2020 relativos aos serviços prestados pela 

PEAI nos termos do n.º 2, complementares 

dos já disponíveis ao abrigo de outros 

programas da União, na medida em que 

esses custos não estejam cobertos pelo 

montante remanescente das comissões 

referidas no n.º 4. 

«7. A União contribui com o montante 

necessário, no mínimo 20 000 000 EUR 

por ano, para a cobertura dos custos das 

operações da PEAI realizadas até 31 de 

dezembro de 2020, a fim de cumprir as 

suas responsabilidades acrescidas e 

intensificar os serviços prestados pela 

PEAI nos termos do n.º 2, complementares 

dos já disponíveis ao abrigo de outros 

programas da União, na medida em que 

esses custos não estejam cobertos pelo 

montante remanescente das comissões 

referidas no n.º 4. 
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Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10) – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 18 – n.º s 7 e 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Os n.ºs 7 e 8 são suprimidos; Suprimido 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 19 – parágrafo 1-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

O BEI e o FEI informam ou obrigam os 

intermediários financeiros a informar os 

beneficiários finais, nomeadamente as 

PME, da existência do apoio do FEIE; 

O BEI e o FEI informam ou obrigam os 

intermediários financeiros a informar os 

beneficiários finais, nomeadamente as 

PME, da existência do apoio do FEIE e 

disponibilizam essa informação em local 

bem patente, especialmente no caso das 

PME, do acordo de financiamento e em 

todos os contratos que incluam apoio do 

FEIE, de forma a aumentar a visibilidade 

e o conhecimento por parte do público; 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve emitir orientações 

pormenorizadas, se for caso disso; 

A Comissão deve emitir orientações 

pormenorizadas, se for caso disso. A 

Comissão deve, além disso, ser 

responsável por identificar critérios e 

definições uniformes, a fim de garantir a 

transparência das matérias relativas à 

governação fiscal. Ademais, a Comissão 
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apresenta um relatório anual que 

enumera os pormenores de todos os 

projetos, por domínio de intervenção, que 

receberam apoio da UE através do FEIE, 

incluindo o montante total das 

contribuições de cada fonte, bem como os 

perfis de risco. Do mesmo modo, o BEI, 

nas suas operações de financiamento e de 

investimento, aplicará os princípios e 

normas previstas na legislação da União 

relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais e de 

financiamento do terrorismo, observando 

nomeadamente a exigência de tomar 

medidas razoáveis para identificar os 

beneficiários efetivos, quando necessário. 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1) 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Setor das telecomunicações: 1 091 

602 000 EUR; 

b) Setor das telecomunicações: 1 141 

602 000 EUR; 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1) 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Setor da energia: 5 005 075 000 

EUR. 

c) Setor da energia: 5 350 075 000 

EUR. 
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