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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A política de coesão é a principal política de investimento da UE cujos objetivos são o 

crescimento económico, a competitividade, a criação de emprego, a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos da UE, bem como o desenvolvimento sustentável a longo prazo. No 

entanto, por si só, esta política não permite garantir o nível de investimento necessário para 

assegurar um crescimento suficiente da economia europeia. 

Ao criar o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), a UE passou a dispor de 

um instrumento inovador, cujo objetivo é, pela primeira vez, traçar um rumo novo e 

identificar novas soluções de investimento. Num momento histórico em que os recursos 

públicos estão sujeitos a pressões sem precedentes, o FEIE visa maximizar o impacto desses 

recursos, atraindo simultaneamente investimentos privados.  

Apesar de tanto os FEEI como o FEIE serem instrumentos que apoiam o crescimento 

económico e os investimentos estratégicos com valor acrescentado europeu e que contribuem 

para a realização dos objetivos políticos da União, o seu campo de aplicação e objetivos são 

consideravelmente diferentes.  

A relatora de parecer está convicta de que o parecer da Comissão do Desenvolvimento 

Regional sobre a alteração do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 

Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e a alteração dos Regulamentos (UE) n.º 

1316/2013 e (UE) 2015/1017 deve, por um lado, garantir uma melhor coordenação dos 

instrumentos em causa, reforçando as sinergias e garantindo a sua complementaridade, de 

modo a evitar que os diversos instrumentos e fundos da União Europeia se sobreponham, e, 

por outro lado, assegurar uma verdadeira adicionalidade das iniciativas e dos projetos que 

beneficiam, em particular, do apoio do FEIE. 

As plataformas de investimento constituem um excelente meio de criar sinergias entre os 

FEEI e o FEIE, instrumentos flexíveis que permitem identificar e financiar projetos e 

iniciativas economicamente sustentáveis e atrair potenciais investidores, catalisando recursos 

privados que se juntam aos recursos públicos colocados à disposição pelo orçamento europeu, 

pelo Grupo BEI e pelos próprios bancos e instituições de fomento nacionais.  

A participação dos FEEI no FEIE através de plataformas de investimento deve ser reforçada 

com instrumento financeiros a nível regional, setorial (inclusivamente com a participação de 

vários Estados-Membros num setor específico) e nacional (nomeadamente agrupando 

determinados projetos de investimento no território de um Estado-Membro).  

Em relação aos projetos transfronteiras, a relatora entende que todos os projetos, e não apenas 

os que incluem pelo menos um país da coesão, devem ser considerados pertinentes para o 

desenvolvimento dos projetos FEIE. Em particular, tanto as infraestruturas físicas 

(nomeadamente as mais sustentáveis, como, por exemplo, as infraestruturas ferroviárias) 

como as não físicas, tais como as infraestruturas eletrónicas, as redes informáticas e as redes 

de investigação e inovação, podem desempenhar um papel estratégico na realização dos 

objetivos de crescimento e desenvolvimento do FEIE.  

Neste contexto, a relatora está convicta de que um regime específico que eventualmente 

combine vários instrumentos é uma solução praticável, desde que aplicado em coordenação 
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com as autoridades de gestão. A revisão do Regulamento FEIE deve ser efetuada em 

consonância com as alterações em curso da regulamentação financeira («Omnibus») e, em 

particular, do Regulamento Disposições Comuns (Regulamento RDC), de modo a garantir 

uma verdadeira sinergia e uma interação eficaz entre os diversos instrumentos.  

Além disso, insiste-se na importância de garantir um equilíbrio geográfico em toda a União, a 

fim de contribuir para o reforço da coesão económica, social e territorial. Neste sentido, 

embora evitando afetar fundos em função dos territórios ou dos setores de atividade (nenhuma 

afetação geográfica ou setorial), os países que ainda não utilizaram da melhor forma as 

oportunidades oferecidas pelo FEIE devem ser igualmente apoiados pelas autoridades 

europeias mediante, por exemplo, uma assistência técnica mais eficaz a nível local e uma 

coordenação dos esforços empreendidos pelos gabinetes territoriais do BEI.  

Para o efeito, o BEI e a Comissão devem reforçar os instrumentos de avaliação dos resultados 

dos projetos iniciados, a fim de medir o seu impacto na coesão económica, social e territorial 

europeia. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários, competente 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) A União encontra-se agora no seu 

quarto ano de retoma moderada. A 

Comissão considera que 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. 
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_________________  

3 COM(2014) 903 final.  

 

Alteração   2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Esta 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. 

Suprimido 

 

Alteração   3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Em 11 de novembro de 2016, o 

Tribunal de Contas Europeu publicou o 

parecer n.º 2/2016, intitulado «FEIE: 

uma proposta de prorrogação e de 

alargamento prematura», no qual se 

afirma que «os planos da Comissão 

Europeia para aumentar e alargar o 

fundo de investimento no centro do 

"plano Juncker" foram elaborados 

demasiado cedo e com poucas provas de 

que o aumento se justifique». O Tribunal 

de Contas Europeu sublinhou também 

que «não foi realizada uma avaliação 

exaustiva do impacto» e criticou «a 

supressão da disposição que relaciona a 

continuidade do FEIE com os resultados 

de uma avaliação independente». 
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Salientou igualmente «o risco de o efeito 

multiplicador ser sobreavaliado», e que os 

objetivos e resultados alcançados foram 

os previstos e não os confirmados por 

dados concretos, precisos, claros e 

imediatos.  

 

Alteração   4 

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 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. 

(4) O FEIE, aplicado e copatrocinado 

pelo Grupo BEI, espera atingir o objetivo 

de mobilizar pelo menos 315 mil milhões 

de EUR em investimentos adicionais na 

economia real até meados de 2018. No 

entanto, os investimentos têm revelado 

uma grande assimetria entre os diferentes 

Estados-Membros, o que representa uma 

importante insuficiência do FEIE que 

deve ser colmatada rapidamente. A 

absorção pelo mercado tem sido 

particularmente rápida na secção PME, em 

que os resultados do FEIE estão a superar 

todas as expectativas. Em julho de 2016, a 

secção PME foi assim reforçada em 500 

milhões 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. 

 

Alteração   5 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 
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 (4-A) O artigo 18.º, n.ºs 6 e 7, do 

Regulamento (UE) 2015/1017, prevê a 

possibilidade de apresentação de uma 

proposta de alteração do regulamento até 

5 de julho de 2018 e exige que tal 

proposta seja apoiada por uma avaliação 

independente que analise se o FEIE «está 

a alcançar os seus objetivos» e se «a 

manutenção de um regime de apoio ao 

investimento se justifica». Essa avaliação 

só foi apresentada depois da proposta da 

Comissão relativa ao prolongamento da 

vigência do FEIE. 

 

 

Alteração  6 

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) 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. O 

Fundo permitiu obter alguns resultados 

positivos, como o de assegurar a 

adicionalidade, o equilíbrio geográfico e a 

sustentabilidade dos projetos financiados, 

mas também revelou algumas 

deficiências. A Comissão anunciou uma 

ampliação da proposta, que duplica tanto 

a vigência como a capacidade financeira do 

FEIE, a fim de alinhar melhor o Fundo 

pelos objetivos de coesão e integração da 

União. A proposta legislativa da Comissão 

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 tentar alargar a capacidade do FEIE, os 

Estados-Membros podem igualmente 

contribuir para o mesmo de forma 

prioritária. 
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Alteração   7 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) Em 11 de novembro de 2016, o 

Tribunal de Contas Europeu concluiu que 

era ainda cedo para se poder medir o 

impacto económico, social e ambiental ou 

determinar se os objetivos do FEIE 

estavam a ser alcançados. Uma avaliação 

de impacto exaustiva deverá fornecer os 

elementos necessários para decidir se o 

FEIE deve ser ou não prorrogado. 

 

Alteração   8 

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, em complemento dos fundos e 

programas da União existentes, como os 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI), que continuarão a 

ser os fundos principais para apoiar a 

coesão e os investimentos em todos os 

Estados-Membros e regiões, com o intuito 

de promover o crescimento e o emprego, 

bem como de reduzir as disparidades em 

termos de desenvolvimento entre as 

regiões da União. 

 

Alteração   9 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 
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 (7-A) As propostas destinadas a 

prolongar o período de investimento para 

além de 2020 devem ter por base 

avaliações independentes prévias, que 

analisem se os objetivos do FEIE estão a 

ser alcançados, nomeadamente no que diz 

respeito à adicionalidade dos projetos, 

bem como ao seu impacto no crescimento 

e no emprego. 

 

Alteração   10 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-B) As propostas relativas ao 

prolongamento do FEIE não devem ter 

por objetivo substituir ou reduzir o 

orçamento dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI). 

 

Alteração   11 

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 

(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, a fim 

de promover as parcerias públicas e 

privadas e apoiar investimentos 

estratégicos com maior adicionalidade e 

de grande valor acrescentado social, 

ambiental, territorial e económico e que 

contribuam para a coesão económica, 

social e territorial da União. É necessário 

conceder particular atenção às regiões 

referidas no artigo 174.º do TFUE. São 

incluídos os investimentos em sintonia 

com as atuais tendências económicas, 
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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. 

como os 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. Deve ser reforçada 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 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. 

 

Alteração   12 

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 

(10) Em virtude do seu potencial para 

aumentar a eficiência da intervenção do 

FEIE, convém incentivar a combinação das 

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 
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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. 

abrigo do FEIE, bem como os de outros 

investidores. A combinação 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. A utilização 

combinada do FEIE e dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI) pode contribuir para alargar a 

cobertura geográfica do FEIE. No 

entanto, é fundamental que o FEIE não 

substitua nem exclua as subvenções e que 

a sua adicionalidade se mantenha. 

 

Alteração   13 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Deve ser dada maior visibilidade 

ao potencial do FEIE para recuperar os 

mercados de trabalho e criar empregos 

sustentáveis, como acontece com a 

Política de Coesão, e devem ser recolhidos 

e analisados todos os dados fiáveis 

pertinentes. 

 

Alteração   14 

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) O primeiro relatório do Banco 

Europeu de Investimento (BEI) relativo à 

«Avaliação do funcionamento do Fundo 

Europeu para Investimentos 

Estratégicos», de 6 de outubro de 2016, 

salienta a necessidade de abordar o 

desequilíbrio geográfico no apoio 

prestado pelo FEIE através de medidas 

como o alargamento do âmbito dos 

objetivos gerais e dos projetos elegíveis 
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para efeitos do apoio do FEIE e o reforço 

do papel da Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento. 

Portanto, a fim de realizar os objetivos de 

coesão da União e aumentar o recurso ao 

FEIE, em particular nas regiões menos 

desenvolvidas e nas regiões em transição, é 

necessário tomar medidas para reforçar e 

proteger a diversificação setorial e 

geográfica do FEIE.  

 

Alteração   15 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) O FEIE e os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) 

devem ser considerados Fundos 

complementares, que apoiam 

investimentos estratégicos de valor 

acrescentado europeu para a consecução 

dos objetivos da política da União, como 

os objetivos da União em matéria de 

clima, que podem contribuir para o 

desenvolvimento e a coesão territoriais. 

No entanto, o âmbito, os objetivos, os 

fundamentos, a conceção e os quadros 

jurídico e regulamentar do FEIE e do 

FEEI são diferentes. 

 

Alteração   16 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-B) O FEIE deve ser promovido de 

forma mais eficaz nos países candidatos e 

potenciais candidatos à adesão à UE, 

dado que este Fundo é muito pouco 

conhecido nestes países e, até ao 

momento, não financiou qualquer projeto 
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nos mesmos. 

 

Alteração   17 

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, que deverá 

continuar a verificar-se, convém reforçar a 

secção PME do FEIE, sobretudo nas 

regiões menos desenvolvidas e nas regiões 

em transição. Cabe atribuir especial 

atenção às empresas sociais, bem como às 

empresas que se dedicam a projetos 

sustentáveis e digitais, nomeadamente 

através da elaboração e mobilização de 

novos instrumentos e da diversificação das 

fontes de financiamento, incentivando os 

financiamentos múltiplos, como o 

financiamento colaborativo 

(«crowdfunding»). 

 

Alteração   18 

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 

os beneficiários finais, incluindo as PME, 

sejam informadas da existência dos vários 

instrumentos de apoio da UE a que podem 

recorrer, isoladamente ou combinados 

com o FEIE, e devem prestar apoio para 

permitir a escolha do instrumento ou da 

combinação de instrumentos mais 

adequado, por forma a reforçar o 

conhecimento da garantia da UE 

concedida ao abrigo do Regulamento (UE) 

2015/1017 e incentivar a preparação dos 

projetos de investimento, oferecendo uma 
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ampla cobertura setorial e geográfica. 

 

Alteração   19 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) É necessário lançar campanhas de 

sensibilização para os projetos de 

investimento do FEIE. Neste contexto, o 

BEI deve publicar todas as informações e 

os resultados das avaliações de impacto 

relativamente às operações realizadas, 

indicando o valor acrescentado e a 

adicionalidade. O BEI deve igualmente 

publicar dados analíticos para cada 

projeto financiado para poder relacionar 

os dados com os empregos criados pelo 

FEIE.  

 

 

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 

(21)  A Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento (PEAI) 

deve ser reforçada e, consequentemente, 

dispor de um orçamento adequado. As 

suas atividades devem 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 
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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. 

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. 

 

Alteração   21 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (1-A) No artigo 5.º, n.º 1, o segundo 

parágrafo passa a ter a seguinte redação: 

Os projetos apoiados pelo FEIE devem 

procurar gerar emprego e um crescimento 

sustentável, e são considerados adicionais 

se comportarem um risco correspondente 

às atividades especiais do BEI, definidas 

no artigo 16.º dos Estatutos do BEI e nas 

orientações sobre a política de risco de 

crédito do BEI  

As atividades especiais do BEI – definidas 

no artigo 16.º dos Estatutos do BEI e 

pelas diretrizes em matéria de política de 

risco de crédito do BEI – que são 

apoiadas pelo FEIE são consideradas 

adicionais se for publicamente 

comprovado que abordam situações de 

deficiência do mercado ou de 

investimento insuficiente e não seriam 

passíveis de serem executadas sem o apoio 

do FEIE, no mesmo período, através do 

BEI, do FEI ou de outros instrumentos 

financeiros da União. 

 

Alteração   22 

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 
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«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. 

«A fim de melhor responder às deficiências 

de mercado ou a situações de investimento 

insuficiente, como as que se devem aos 

obstáculos causados pelas fronteiras ou 

pela regulamentação nacional, 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. 

 

Alteração   23 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os projetos de cooperação transfronteiras 

e os projetos de cooperação inter-

regionais, nomeadamente entre regiões 

funcionais, são igualmente considerados 

adicionais.»; 

 

 

Alteração   24 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 

Os projetos do BEI que comportam um 

risco inferior ao risco mínimo no âmbito 

das atividades especiais do BEI apenas 

podem ser apoiados pelo FEIE caso se 

prove que a utilização da garantia da UE é 

necessária para assegurar a adicionalidade, 

tal como definida no primeiro parágrafo do 
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presente número.  presente número. O Comité de 

Investimento deve assegurar a verificação 

da adicionalidade durante o processo de 

seleção. 

 

Alteração   25 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

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.»; 

Os projetos transfronteiras apoiados pelo 

FEIE que consistem em infraestruturas 

físicas e não físicas ou em infraestruturas 

imateriais que associem dois ou mais 

Estados-Membros, como as 

infraestruturas digitais e as redes 

informáticas e de investigação, ou na 

extensão dessas formas de infraestruturas 

ou de serviços associados às infraestruturas 

físicas de um Estado-Membro para um ou 

mais Estados-Membros, serão igualmente 

considerados fonte de adicionalidade.»; 

 

Alteração   26 

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 

«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:»; 

«O acordo FEIE prevê que o FEIE deve 

apoiar projetos geograficamente 

equilibrados que proporcionam 

adicionalidade e dão resposta a 

deficiências do mercado ou a situações de 

investimento insuficiente e que:»; 

 

Alteração   27 

Proposta de regulamento 
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea -i) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 8 – parágrafo 3 

 

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 todos os seguintes 

domínios: 

 

Alteração   28 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 7 – n.º 12 – parágrafo 2 – frase 2 

 

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 públicas e acessíveis, 

incluem a fundamentação da decisão e 

atribuem particular atenção ao 

cumprimento das políticas da União, 

incluindo o objetivo de crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo, 

criação de empregos de qualidade e 

coesão económica, social e territorial, 

bem como do critério da adicionalidade. 

Deve promover-se o equilíbrio geográfico 

mediante o reforço da assistência da 

PEAI aos Estados-Membros e às 

autoridades regionais e locais com uma 

taxa mais baixa de participação em 

projetos FEIE. O painel de avaliação 

utilizado para avaliar as operações deve 

ser divulgado ao público assim que a 

operação que beneficia de uma garantia 

da UE seja assinada, excluindo as 
informações comercialmente sensíveis. 

Para tomar a sua decisão, o Comité de 

Investimento baseia-se na documentação 
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apresentada pelo BEI.»; 

 

Alteração  29 

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 BEI procura garantir que pelo menos 

40 % do financiamento do FEIE no âmbito 

dos objetivos combinados, ao abrigo da 

secção Infraestruturas e Inovação, apoie 

projetos com componentes que contribuam 

para a ação climática, em consonância com 

os compromissos da COP21. O 

financiamento do FEIE às PME e às 

empresas de média capitalização não deve 

ser incluído neste cálculo. O Conselho 

Diretivo deve fornecer orientações 

pormenorizadas para o efeito.»; 

 

Alteração   30 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – frase 2 

 

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 

orientado para a utilização de assistência 

técnica para a estruturação dos projetos, 

para a utilização de instrumentos 

financeiros inovadores, dando particular 

atenção às PME e às autoridades 

regionais e locais, e para a utilização de 

parcerias público-privadas e de 

aconselhamento sobre questões 

pertinentes do direito da União, tendo em 

conta as especificidades e as necessidades, 

bem como o potencial de investimento, 
dos Estados-Membros com mercados 

financeiros menos desenvolvidos. A PEAI 
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deve prestar assistência técnica nos 

domínios enumerados no artigo 9.º, n.º 2, 

incluindo nos domínios da eficiência 

energética, das fontes de energia 

renováveis, da agricultura, da economia 

circular, das RTE-T e da mobilidade 

urbana. Além disso, a PEAI deve 

comunicar à Comissão eventuais 

barreiras regulamentares que identifique, 

criando assim uma via de comunicação 

entre o BEI e a Comissão.»;  

 

Alteração   31 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 14 – parágrafo 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 

regionais e locais, bem como o apoio à 

criação de capacidades para facilitar o 

apoio prestado pelo FEIE em toda a União 

a todos os níveis e contribuindo, sempre 

que possível, para os objetivos de coesão 

económica, social e territorial, bem como 
de diversificação setorial e geográfica do 

FEIE, mencionados no ponto 8 do anexo 

II, apoiando o BEI a iniciar operações, 

inclusivamente em coordenação com 

bancos de fomento nacionais e 

regionais»; 

 

Alteração   32 

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 

«e) A prestação de um apoio ativo a 

favor da criação de plataformas de 

investimento, a fim de melhorar o acesso 
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investimento;»; de projetos que envolvam vários Estados-

Membros, inclusivamente em 

coordenação com bancos de fomento 

nacionais e regionais;»; 

 

Alteração   33 

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 de outras fontes de 

financiamento da UE com o FEIE, a fim 

de permitir a máxima complementaridade 

dos investimentos e a criação de sinergias 

entre estes, com vista a estabelecer uma 

programação unificada das intervenções 

estratégicas.»; 

 

Alteração   34 

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 regional e local, 

a PEAI deve procurar recorrer aos 

conhecimentos especializados do BEI, da 

Comissão, dos bancos ou instituições de 

fomento nacionais e regionais e das 

autoridades de gestão dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento. Para 

facilitar a captação de investimentos 

privados, deve ser reforçada a interação 

entre a PEAI, o PEPI, o BEI e os bancos 

ou instituições de fomento regionais e 

nacionais»; 
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Alteração   35 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (9-A) No artigo 16.º, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

«2. Em cooperação com o FEI, se for 

caso disso, o BEI apresenta um relatório 

anual ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho sobre as suas operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento. Os relatórios 

são divulgados ao público e incluem:» 

«2.  Em cooperação com o FEI, se for 

caso disso, o BEI apresenta relatórios 

anuais ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité das Regiões, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Tribunal de Contas Europeu sobre as suas 

operações de financiamento e investimento 

abrangidas pelo presente regulamento. Os 

relatórios são divulgados ao público e 

incluem:» 

 

Alteração   36 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-B (novo) 

 Regulamento (UE) n.º 2015/1017  

Artigo 16 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (9-B)   No artigo 16.º, n.º 2, a alínea f) 

passa a ter a seguinte redação: 

«f)  Uma descrição dos projetos em 

que o apoio dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento é 

combinado com o apoio do FEIE, com 

indicação do montante total das 

contribuições de cada fonte;» 

«f)  Quando os recursos do FEIE 

forem combinados com outros fundos da 

União, como os FEEI, o programa 

Horizonte 2020 e o MIE, uma descrição 

detalhada dos projetos, a contribuição 

financeira exata de cada fonte, bem como 

o perfil de risco de cada projeto»; 

 

Alteração   37 

Proposta de regulamento 
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-C (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 16 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-C) No artigo 16.º, é aditado o seguinte 

número: 

 «6-A.  O BEI desenvolve, para efeitos de 

apresentação de relatórios, um conjunto 

de indicadores de resultados para cada 

operação, de forma a estabelecer uma 

base fiável para a análise do valor 

acrescentado do financiamento da União. 

Esta metodologia é aprovada pelo 

Conselho Diretivo.» 

 

Alteração   38 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Artigo 18 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

«6. Até 30 de junho de 2018 e 30 de 

junho de 2020, a Comissão apresenta ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório contendo uma avaliação 

independente da aplicação do presente 

regulamento.»; 

6. Até 30 de junho de 2018 e 30 de 

junho de 2020, a Comissão apresenta ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Banco Central Europeu, ao Comité 

Económico e Social Europeu, ao Comité 

das Regiões, ao Tribunal de Contas 

Europeu e ao Banco Europeu de 

Investimento um relatório contendo uma 

avaliação independente da aplicação do 

presente regulamento e indicando se o 

FEIE está a alcançar os seus objetivos no 

que diz respeito à adicionalidade dos 

projetos e ao seu impacto na coesão 

social, económica e territorial e se é 

possível um melhor equilíbrio geográfico 

dos projetos.»; 

 

Alteração   39 

Proposta de regulamento 
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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 e obrigam os 

intermediários financeiros a informar os 

beneficiários finais, nomeadamente as 

PME, da existência do apoio dos vários 

instrumentos de apoio da União a que 

podem recorrer, isoladamente ou em 

combinação com o FEIE. 

 O BEI publica, no seu sítio web, o 

montante do financiamento do FEIE para 

cada projeto.»; 

 

Alteração   40 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 1 – alínea -a) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Anexo II – ponto 2 – alínea a) – travessão 5 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-a) Na alínea a), o travessão 5 passa a 

ter a seguinte redação: 

«-  entidades do setor público 

(territoriais ou não, mas excluindo 

operações com essas entidades com risco 

direto para os Estados-Membros) e 

entidades do tipo das do setor público;  

«-  entidades do setor público 

(territoriais ou outras, mas excluindo 

operações com essas entidades com risco 

direto para os Estados-Membros) e 

entidades do tipo das do setor público. Os 

agrupamentos europeus de cooperação 

territorial (AECT), criados em 

conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 1082/2006 relativo aos AECT*, devem 

ser considerados uma entidade que não 

implica riscos diretos para os Estados-

Membros. 

 _______________  

 * Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 

de julho de 2006, relativo aos 

agrupamentos europeus de cooperação 

territorial (AECT) (JO L 210 de 
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31.7.2006, p. 19-24).»; 

 

Alteração   41 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 1 – alínea a) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Anexo II – ponto 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

«É de evitar 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.»; 

«É de evitar a concessão de qualquer apoio 

do FEIE a favor de projetos de 

autoestradas, a não ser que tal seja 

necessário para apoiar o investimento 

público ou 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 ou no caso de as deficiências 

de mercado serem inequivocamente 

determinadas e de a adicionalidade ser 

claramente avaliada»; 

 

Alteração   42 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 6 – alínea c) 

Regulamento (UE) n.º 2015/1017 

Anexo II – ponto 8 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Na alínea b), primeiro período, o 

termo «inicial» é suprimido. 

(c) Na alínea b), primeiro período, o 

termo «inicial» é suprimido. Na alínea b), 

segundo período, o termo «aprova» é 

substituída por «aprova e garante a 

efetiva implementação de». 
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