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O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da Uniào Europeia (TUE), nomeadamente o n2 2 do artigo 13

e o n9 1 do artigo 179;

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Uniào Europeia (TFUE),

nomeadamente os artigos 172, 1739, o terceiro parágrafo do artigo 17S, o n2 1 do

artigo 182, o n2 4 do artigo 287, os artigos 317 a 319 e o n2 1 do artigo 322,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica,

nomeadamente o artigo 1O6A;

Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conseiho que

institui o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos

(UE) n2 1291/2013 e (UE) n9 1316/20131;

ADOTOU 0 SEGUINTE PARECER:

1 COM(2015) 10 final de 13 de janeiro de 2015.
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I. INTRODUCAO

o PIano de Investimento para a Europa

1. Em novembro de 2014 a Comisso iancou, como resposta ao declInio do

investirnento registado desde 2007, urn “Piano de investirnento para a Europa” (a seguir

designado por ‘piano”)2.A iógica de intervençào subjacente ao piano é a de que “a

Europa tern muitas necessidades de investimento e projetos econornicarnente viáveis em

busca definanciamento. 0 desafio consiste, portanto, em colocar as poupanças e a

Iiquidezfinanceira ao serviço de uma utilizaçäo produtiva, no intuito de apolar o emprego

e o crescimento sustentáveis no Europa”3.0 pIano no deve sobrecarregar as financas

pübiicas nacionais nem criar novas dIvidas. Quando estiver integrairnente executado, a

Comisso espera criar, durante os três anos seguintes, entre 1 e 1,3 rniihöes de novos

empregos.

2. 0 PIano assenta em três vertentes principals (ver gráfico 1):

- a criaço de urn novo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEiE) que

deverá mobilizar, ao iongo dos próximos três anos (2015-2017), pelo menos 315 mu

miihöes de euros de investirnento adicionai (essencialmente a iongo prazo);

a criaço de uma reserva de projetos associada a urn programa de assistência, tendo

em vista canalizar os investimentos para os domInios nos quais sào mais necessários;

- urn roteiro para tornar a Europa mais atrativa para investimento e eiiminar Os

obstácuios regulamentares.

2 COM(2014) 903 finai de 26 de novembro de 2014.

COM (2014) 903 final.
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Gráfico 1 - 0 PIano de Investimento para a Europa

IZAR FINANCIAMENTOS PARA 0
INVESTIMENTO

• Grande impulso aos Investimentos
estrategicos
Meihor acesso das PME e empresas de
media capitalizacao a financiamento
Utilizacao estratégica do orcamento da UE

• Meihor utilizacâo dos Fundos Europeus
Estruturais e de investimento

—

A

PARAA

• Preparaçao e seiecao de uma reserva de
projetos

• Assisténcia técnica a todos os niveis
• Grande cooperaçâo entre bancos defomento

naclonals e GEl
= Acompanhamento a nivel mundIal,europeu,

nacional e regional, inclulndo atividades de
senslbilizacäo

________________

• Previsibilidade a qualidade da legislaçao
• Qualidade da despesa, sistema fiscal e

administracao pUblica nacionais
• Novas fontes de financiamento de longo prazo

para a economia
• Ellminação des barreiras não financeiras a

legais em setores-chave do nosso mercado
Unico

Fonte: COM(2014) 903 final, p. 5.

3. A proposta apresentada peia Comisso do Regulamento do Pariarnento Europeu e

do Conseiho que institui o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e que aitera

os Regulamentos (UE) n2 1291/2013 e (UE) n2 1316/2013 (“a seguir designada por

proposta”) cria o quadro jurIdico e prevê as dotacöes orcarnentais para as duas primeiras

vertentes do Piano4.

4. 0 FEIE será criado no âmbito do Banco Europeu de Investirnento (BE1) sob a forma

de urn fundo fiduciário5corn duraçào iiimitada, para financiarnento de partes de projetos

expostas a urn rnaior grau de risco. 0 risco adicionai assurnido pelo BEI será cornpensado

No que toca a terceira vertente do Piano, que diz respeito ao quadro regulamentar e a
eiiminaco das barreiras ao investimento, a Comisso definiu urn primeiro conjunto de
açöes no seu Prograrna de Trabaiho (COM(2014) 910 finai de 16 de dezernbro de 2014,
anexo iii).

Acordo ceiebrado entre a Comisso e o BEi, ver artigo 1 da Proposta e nota de rodapé 6 na

p. 7 do Piano.
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corn uma garantia num montante máximo de 16 mu milhöes de euros6.A garantia será

suportada pelo orcamento da UE, corn fundos provenientes das margens existentes no

orcamento da UE (2 ml! rnilhöes de euros), pelo Mecanismo Interligar a Europa (3,3 mu

milhöes de euros) e pelo Programa Horizonte 2020 (2,7 mu milhöes de euros), nurn

montante total de 8 mil milhöes de euros. 0 BEI deverá autorizar 5 mil milhöes de euros.

Os Estados-Membros podern contribuir para o FEIE, tanto ao nIvel da assunço dos riscos

(complementando as contribuicöes existentes), através de uma plataforma de

investimento, como do cofinanciamento de projetos e atividades especIficos.

II. OBSERVACOES GERAIS

5. Os cornentários constantes dos parágrafos que se seguem referem-se a proposta. 0

Tribunal reitera a sua disponibulidade para continuar a prestar ao Conseiho e ao

Parlamento Europeu o seu contributo no âmbito do atual processo legislativo.

Governacáo do FEIE

6. Apesar de o seu estatuto jurIdico nao se encontrar especificado na proposta, o FEIE

tern a sua própria estrutura de governaçào. 0 Conselho de Direcäo deve definir a

orientaçào estratégica, a afetaco estratégica de ativos, as polIticas e os procedirnentos

operacionais, incluindo a polItica de investimento dos projetos que o FEIE pode apoiar e

o perfil de risco do FEIE. 0 nümero de membros do Conseiho de Direço é proporcional

as contribuicöes mas as decisöes devem ser tomadas por consenso. Tanto a Comisso

como o BEI tero direito de veto em caso de adeso de novos contribuidores.

7. Corn base nas polIticas de investimento e nas orientaçöes definidas pelo Conselho

de Direçào, os projetos elegIveis para apoio da garantia da UE serão selecionados por urn

Comité de lnvestimento independente, corn base no seu próprio rnérito e sern qualquer

6 A garantia da UE será essencialrnente utilizada para suportar os instrumentos de dIvida para
infraestruturas e inovaco (quase 79%), sendo o resto dividido em partes iguais para apoiar
investimentos em capital próprio em infraestruturas e inovaco, e para apoiar PME e
empresas de media capitalizaco, através do Fundo Europeu de Investimento (FEI).
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repartico geogrfica ou setorial. Para a obtençäo de apoio do FEIE, é necessária urna

avaliaço positiva por parte do Cornité de Investimento. No entanto, a decisào efetiva de

financiarnento de projetos FEIE será tornada pelos órgàos de decisão do BEI, após

consulta corn a Comisso, ern conforrnidade corn o Estatuto do BEI e os seus

procedirnentos internos7.

8. Embora a proposta preveja que as operaçöes de financiarnento e de investimento

do BEI suportadas pela garantia da UE acarretarn urn risco financeiro no negligenciável e

que a probabilidade de acionamento da garantia é tangIvel8,a participacào maioritária

do orcarnento da UE no FEIE no se encontra refletida na sua estrutura de governaçào.

Esta estrutura assenta num regime duplo. A Comissäo será diretamente responsável

apenas pela gesto dos fundos da UE, enquanto os órgàos de deciso do BEI sero

responsáveis pelo investimento efetivo dos fundos.

Quadro legislativo

9. A proposta relega para urn futuro acordo entre a Cornissào e o BEI urn conjunto de

questöes essenciais, tais como a criacäo do FEIE como urn instrurnento de garantia

separado na contabilidade do BEI, as suas disposiçöes em rnatéria de governaçào e de

auditoria interna, assim como a avaliacào do seu desempenho. Os termos do acordo

tero irnplicaçöes significativas no que se refere a provisäo e a utilização da garantia da

UE.

Ver n2 2 do artigo 192 do Estatuto do BEI (Protocolo n2 5 do Tratado da Unio Europeia e do
Tratado sobre o Funcionamento da Unio Europeia).

8 COM(2015)10 final, p. 31-32. Também é indicado que os próprios projetos so suscetIveis de
atrasos de execuco e derrapagens de custos, e que a eficiéncia da iniciativa em termos de
custos poderá sofrer de uma insuficiente adeso do mercado das instrumentos e de
alteracöes das condicöes de mercado ao longo do tempo, reduzindo o seu presumIvel efeito
multi plicado r.
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10. Além disso, embora o Regularnento Financeiro9constitua o quadro jurIdico para

execuço do orcamento da UE (artigo 3172 do TFUE) e este ültimo deva fornecer a

maioria dos fundos FEIE, as disposicöes especIficas do Regulamento Financeiro näo se

aplicaräo a garantia da UE concedida ao BEI nern ao fundo de garantia10.Se bern que

estas disposicöes tenham sido introduzidas para dar resposta a urn conjunto de

insuficiências relativas a utilizaçäo de instrumentos financeiros”, nào é apresentada

qualquer expIicaço adequada para essa excluso’2.Teria sido itiI saber se o

Regularnento Financeiro é considerado urn obstáculo a atraçào de investirnento privado.

Neste caso, devern ser retiradas consequências mais abrangentes para outros regimes

sernelhantes.

11. Ainda que sejam aplicáveis as regras próprias do BEI, nao é claro em que medida

essas regras aplicaräo os princIpios fundarnentais do Regularnento Financeiro, tais corno

a boa gestào financeira, a transparência, a proporcionalidade, a näo discrirninaço, a

igualdade de tratamento, a adicionalidade, a no distorcäo da concorrência, bern como a

convergência de interesses entre a Comissào e a instituicào financeira parceira.

12. Para evitar lacunas legislativas, a gestão dos instrurnentos financeiros da UE deve ser

regida por disposiçOes normalizadas, de modo a promover instrurnentos coerentes

aplicáveis a diversas pollticas. As derrogaçöes as disposiçöes do Regularnento Financeiro

devern ser devidamente justificadas. Nos termos do artigo 290 do TFUE, os elernentos

Regulamento (UE, Euratom) n2 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298
de 26.10.2012, p. 1).

10 VerTItulo VIII do Regulamento (UE, Euratom) n2 966/2012.

“ Ver Relatórios Especiais n2 4/2011 “Auditoria do mecanismo de garantia a favor das PME” e
n2 2/2012 “Instrumentos financeiros de apoio as PME cofinanciados pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional’.

12 A exclusäo do Regulamento Financeiro estâ prevista no considerando 30 da proposta e é
justificada apenas pela natureza da constituiço da garantia concedida pela UE e do fundo
de garantia.
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essencials de urn ato legisiativo devern perrnanecer nas mäos do legislador e estar

previstos no próprio Regulamento. Se for necessária delegar poderes na Comisso, essa

delegacào deve lirnitar-se a elementos no essenciais. Os seus objetivos, conteüdo,

âmbito e duracào devem ser explicitamente definidos no Regulamento, tendo ern vista

garantir a transparência necessária.

Prestação de contas pela Comissäo

13. 0 Tribunal ressalvou que os instrumentos em que a UE colabora corn o setor privado

devern ter urn nIvel adequado de transparência e prestacào de contas em reiaçäo aos

fundos püblicos. Além disso, é igualmente necessário medir o desempenho desses

instrumentos em funçäo dos objetivos declarados das atividades financiadas’3.Existem, a

este respeito, diversos motivos de preocupaçäo.

14. Apesar de a definiço efetiva dos indicadores essenciais de desempenho ser

relegada para posterior acordo do FEIE, as disposiçöes de prestaco de contas parecern

centrar-se, ate ao momento, mais nas reaiizaçöes do que nos resuitados e nos

impactos’4.Também näo é claro se a Comissào tenciona complementar a prestaço de

informaçöes do BEI corn a sua própria avaliaço, nem em que medida a Comissào inciuirá

o FEIE no seu relatório anual de avaiiaço das finanças da UE, corn base nos resultados

obtidos (segundo parágrafo do artigo 318 do TFUE), especialmente no que se refere aos

pressupostos subjacentes ao piano em termos de investimento gerado e de empregos

criados. Por ültirno, a diretor executivo, na qualidade de membro do Cornité de

Investirnento que nào tern poderes de deciso em rnatéria de financiamento, é

responsabilizado pelo desempenho do FEIE. Os principais decisores (o Conselho de

13 Exame panorâmico das disposicöes da UE relativas a prestaço de contas e a auditoria
pübiica: lacunas, sobreposicöes e desafios, 2014, ponto 52; Exame panorämico, Otimizar a
utilizaco dos funclos da UE: riscos que se colocam a gesto financeira do orcamento da UE,
2014, ailnea e) do ponto 12).

14 Ver alInea g) do n2 1 do artigo 2 e ponto 1.4.4 da Proposta, p. 28.
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Direçào do FEIE e os órgos de decisào do BEI) no parecem estar sujeitos a qualquer

procedimento de prestaço piblica de contas perante as autoridades orçamentais.

15. A Comisso desempenha diversas funcöes relativas ao regime FEIE. Gere o fundo de

garantia da UE e é membro do Conselho de Direçào responsvel pela definico das

orientaçöes estratégicas e pela nomeacào do Comité de Investimento. E igualmente

membro do Conseiho de Administracào do BEI e é consultada antes da aprovaco pelo

BEI de cada operaço de financiamento e investimento. Cada uma destas funcöes

confere a Comissào a autoridade necessária e as informacöes relevantes para assumir

plenamente a responsabilidade pela utilizacäo efetiva dos fundos da UE, nos termos do

disposto no n9 1 do artigo 17 do TUE e do artigo 317 do TFUE. 0 Regulamento no

menciona explicitamente esta responsabilidade.

16. Tal como anteriormente referido (ver ponto 8), a governação do FEIE assenta num

regime duplo. No entanto, esta opcäo näo deve comprometer a plena responsabilidade

da Comissào na execucào do orçamento da UE. Urn quadro de prestaçào de contas difuso

prejudicaria também inevitavelmente a relevância do processo de quitação orçamental

da UE.

Mandato de auditoria do Tribunal de Contas Europeu

17. A proposta prevê que o Tribunal tern o direito de auditar “a garantia da UE, bern

como as transferências e recuperaçöes efetuadas a tftulo da mesma e imputáveis ao

orcamento geral da Uniào”5.Esta disposicäo limitaria os direitos de auditoria do

Tribunal, na medida em que a sua formulacäo parece incluir apenas as transferências e as

recuperaçöes efetuadas no âmbito da garantia da UE e exclui a auditoria das operacöes

realizadas no âmbito do FEIE, dos instrumentos/entidades/mecanismos que seräo

criados em funcão do projeto de Regularnento FEIE, tais como a Plataforma Europeia de

Aconseihamento ao Investimento (PEAl) e o Fundo de Garantia da UE, bern como da

15 Ver artigo 14 da proposta.
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gesto, pelo BEI e pelo FEI, das operaçöes de financiamento e de investimento realizadas

através do recurso a garantia da UE. Como tal, a essência das atividades do FEIE estaria

fora do âmbito de auditoria do Tribunal.

18. 0 Tratado sobre o Funcionamento da Uniào Europeia confere ao Tribunal o mandato

de examinar a legalidade, regularidade e boa gestào financeira da totalidade das receitas

e despesas da Unio Europeia. Além disso, para garantir a transparência da gesto dos

fundos piblicos, o Tribunal deve elaborar relatórios püblicos sobre os resultados das suas

auditorias. No cumprimento do seu mandato, o Tribunal tern acesso ilimitado a todos os

documentos ou inforrnacöes que considere “necessários ao desempenho das funçöes”,

incluindo as instalacôes de qualquer pessoa singular ou coletiva beneficiária de

pagamentos provenientes do orcarnento (prirneiro parágrafo do n2 3 do artigo 287 do

TFUE)’6.Cornpete, portanto, ao Tribunal, definir o ârnbito das suas auditorias, tendo

igualmente em conta as normas internacionais de auditoria’7.0 FEIE näo constitui uma

excecão nesta matéria. Em especial, nenhurna limitacäo ao mandato do Tribunal pode

resultar da no aplicaçäo do Regulamento Financeiro que está prevista.

19. Neste contexto, a Cornisso deve garantir que todas as partes envolvidas nas

atividades realizadas nos termos do Regulamento FEIE e do acordo FEIE (incluindo os

intermediários financeiros e os beneficiários finais) tenham conhecimento do direito de

16 Tratado acrescenta que, no que respeita a atividade de gestäo de despesas e receitas da
Unio exercida pelo BEI, o direito de acesso do Tribunal as inforrnaçöes detidas pelo BEI será
regido por urn acordo celebrado entre o Tribunal, o BEI e a Comissäo. Na ausência de urn
acordo, o Tribunal de Contas terá, contudo, acesso as informacöes necessárias para efetuar
a fiscalizaço das despesas e receitas da Uniào geridas pelo BEI (terceiro parágrafo do n2 3
do artigo 287 do TFUE).

17 Por exernplo, a ISSAI 5000 (PrincIpios para as rnelhores práticas de auditoria das instituicöes
internacionais) prevê que todas as instituicöes internacionais financiadas ou apoiadas por
fundos püblicos devern ser auditadas pelas instituicöes superiores de controlo, tendo ern
vista a prornocäo de uma rnelhor governaco, transparência e prestaco de contas; a
ISSAI 5010 (Orientacöes para as Instituicôes Superiores de controlo) estabelece o contexto,
os resultados e os princIpios destinados a garantir rnelhores disposicöes de auditoria para as
instituiçöes internacionais.
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acesso do Tribunal a todas as informacöes de que necessite para realizar as suas

auditorias, como está previsto no prirneiro parágrafo do n2 3 do artigo 287do TFUE.

20. Para refletir plenamente o mandato do tribunal, o artigo 14 da proposta deve ser

substituldo pelo seguinte texto: “A auditoria externa das atividades realizadas no âmbito

do Regulamento FEIE é efetuada pelo Tribunal de Contas Europeu, nos termos do

artigo 287 do TFUE”.

Responsabilidades financeiras pelas financas pübiicas

21. As disposiçöes em matéria de gesto partilhada dos riscos sero definidas no

acordo FEIE. Partindo do pressuposto que os riscos so partilhados segundo o princIplo

da “primeira perda”, os empréstirnos assinados pelos beneficiários com os bancos devern

ser agrupados na carteira do instrurnento. Em caso de incumprimento de urn

ernpréstirno, o orcamento da UE suportaria a parcela de risco rnais elevado’8.A principal

responsabilidade financeira consiste na garantia da UE (ate 16 mil milhöes de euros).

Além disso, o orçamento da UE será responsável pelos custos anuais relativos a PEAl ate

ao montante de 20 rnilhöes de euros (ate 31 de dezembro de 2020). Por ültirno, o

orçarnento da UE será responsável pelo pagarnento de custos adicionais nào

especificados, quando o BEI presta financiamento ao Fundo Europeu de Investimento

(FEI) em nome do FEIE.

0 princIpio da “primeira perda” é aplicável ao Instrumento de Garantia de Empréstimos
para os projetos da Rede Transeuropeia de Transportes (LGTT) e a Iniciativa Europa 2020 -

Obrigacöes para o Financiamento de Projetos, nos quais a carteira é normalmente dividida
em duas tranches: a “tranche para a primeira perda” (TPPC) e a “tranche para o risco
residual” (TRR). A TPPC é considerada a mais arriscada em caso de incumprimento de
empréstimo. E repartida entre o orcamento da UE (95%) e o BEt (5%). A TPPC é fixada em
30% do valor da carteira e, em caso de incumprimento, o orçamento da UE ficará exposto
ate 28,5% deste valor. Apesar de o BEt ter capacidade para assumir totalmente o risco da
TRR, na prática é pouco provável que a TRR seja utilizada. Normalmente, a TPPC absorve as
perdas.
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22. E importante ter em conta que as garantias prestadas podem resultar, em iiltima

instância, num aurnento dos riscos para o orçamento da UE. A proposta näo exclul

explicitamente as passivos contingentes para o orcamento da UE, além dos fundos

afetados’9e näo define um limite maxima para as despesas do BEI. Para que a Comisso

näo seja responsável alérn da garantia da UE (financiada pelo orçamento da UE), deve

instituir-se uma imunidade geral e derrogaçöes contra processos judicials interpostos

pelos beneficiários do FEIE20.Além disso, as despesas do BEI incorridas em norne do FEIE

devern ser limitadas de forma incondicional.

23. Embora esteja previsto que a piano nàa deve sobrecarregar as financas püblicas

nacionais nern dar origern a novas dividas, a Comisso encoraja os Estados-Membros a

contribuIrem para o FEIE, tanto diretarnente como através do financiamento de projetos

de investirnento. Estas contribuicöes no seräo tidas em conta pela Cornissào ao avaliar a

ajustamento fiscal ao abrigo, tanto da vertente preventiva corno da vertente corretiva do

Pacto de Estabilidade e Crescimento21.Além disso, os Estados-Membros também podem

aumentar a cofinanciamento nacional dos Fundos Europeus Estruturais e de

Investimento (FEEl), além dos requisitos mmnimos legais. Em certas circunstâncias, será

tolerado urn desvio temporário dos objetivos orçamentais a médlo prazo dos

Estados-Mernbros relativarnente ao cafinanciamento nacianal de investimentos

19 Ver n2 3 do artigo 1402 do Regulamento (UE, Euratom) n2 966/2012.

20 Os beneficiários do FEIE (no definidos na proposta) incluem as mutuários dos instrumentos
financeiros garantidos pela UE e executados pelo BEI ao abrigo do acordo FEIE.

21 Se o défice exceder o valor de referência, a Comissão no lancará urn procedimento relativo
aos défices excessivos se o incumprimenta for devido unicamente a contribuiço, se o
montante em causa for reduzido e caso se preveja que terá urn caráter temporário. Durante
a avaiiaco de urn défice excessivo em relaço ao valor de referência, a Comissão nâo terá
em conta as contribuicöes para o FEIE (ver COM(2015)12 de 10 de fevereiro de 2015,
páginas 5 a 8).
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realizados ao abrigo dos FEEl, do regime da Rede Transeuropeia de Transportes e do

mecanismo Interligar a Europa22.

24. Por conseguinte, não se pode excluir um aumento da dIvida püblica. Corn efeito,

para procederem a essas contribuiçöes, os Estados-Membros (e/ou Os seus Bancos

Nacionais de Fomento) podern ter de contrair empréstimos. Quando os

Estados-Membros fornecem contragarantias ao FEIE, o risco de aumento da dIvida

apenas é adiado. Por ltimo, os projetos garantidos pelo FEIE podem necessitar de

financiarnento püblico adicional após a sua conclusäo (por exemplo, para manutencäo).

Esta situaco pode provocar reacöes adversas nos mercados financeiros, resultando no

aumento dos custos do servico da dIvida, especialmente nos palses rnais afetados pela

crise económica e financeira. E também extremamente importante que o impacto geral

do FEIE na dIvida piiblica e nos défices seja devidamente tido em conta e que a sua

avaliaçäo seja baseada em critérios transparentes e coerentes.

Análise/revisào intercalar do Quadro Financeiro Plurianual

25. E suposto que a criaço do FEIE dê resposta a uma necessidade urgente. No foi

validada por uma avaliaço ex ante23, destinada a identificar, entre outras questöes: as

opcöes polIticas disponIveis para dar resposta aos mesmos objetivos através de

instrumentos existentes24;as razöes da escolha do Mecanismo Interligar a Europa e do

programa Horizonte 2020 enquanto principais fontes de financiamento, apesar de uma

Ver COM(2015)12 de 10 de janeiro de 2015, páginas 7-9.

23 Os requisitos para uma avaliaco ex ante esto previstos nos artigos 309, 312 e 1409 do
Regulamento (UE, EURATOM) n2 966/2012 edo seu considerando 53. Vertambém artigos
18 e 2249 do Regulamento Delegado (UE) n9 1268/2012 da Comisso, de 29 de outubro
de 2012, sobre as normas de execuço do Regulamento (UE, Euratom) n2 966/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo as disposicôes financeiras aplicáveis ao
orcamento geral da Unio (JO L 362 de 31.12.2012, p. 1).

24 Por exemplo, o aumento do capital do BEt teria sido uma das alternativas possIveis.
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elevada alavancagern no investimento25;e as consequências que uma reduço dos

fundos destinados a esses programas teria na cobertura de défices no investimento, na

supresso de obstáculos e na contribuiçào para a realizaçäo das metas da Estratégia

Europa 202026.

26. Face ao anteriormente exposto e em conjugação com possIveis acöes adicionais que

a Cornissào27deverá ter em conta em meados de 2016, a próxirna reapreciaco/reviso

do Quadro Financeiro Plurianual (QFP)28 constitui urna oportunidade para a legislador

avaliar os progressos registados pelo FEIE e tomar as medidas corretivas que se

revelarem necessárias. Nesse mornento, a Comissão deve igualmente prestar

informaçoes sobre os progressos registados por urn primeiro conjunto de acöes adotado

em dezembro de 2014 para dar resposta as questöes relativas ao quadro regulamentar e

suprimir as obstáculos ao investirnento29.

III. OBSERVACOES ESPECIFICAS

27. Esta secçào contém observaçöes suplernentares sobre a proposta.

25 Em relaço ao financiamento da RTE-T (quase 80% do Mecanismo Interligar a Europa)
esperava-se que cada milho gasto a nIvel europeu gerasse 5 milhöes de investimento dos
Estados-Membros. Além disso, cada milho na gerar 20 milhöes do setor privado: urn rácio
de 1:25. Também se previa que cada euro do Programa-Quadro de lnvestigacäo da UE
resultaria nurn aumento do valor acrescentado da indtstria variando entre 7 e 14 euros (ver
Cornisso Europeia, Memo/11/469, 29 de junho de 2011).

26 Por exernplo, em referenda aos projetos predefinidos pelo Mecanismo Interligar a Europa
(ver anexo I do Regulamento (UE) n9 1316/2013, do Parlarnento Europeu e do Conseiho
(JO L 348 de 20.12.2013, p.129).

27 COM(2014) 903 final, p. 16.

28 Artigo 2 do Regulamento (UE, Euratom) n2 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezernbro
de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o perIodo 2014-2020 (JO L 347

de 20.12.2013, p. 884).

29 COM(2014) 910 final, Anexo Ill.

CCY058560PT02-15PP-DECO29-15FIN-AV-EFSI-TR.docx 12.3.2015



16

N2 1 do artigo 1 - Capacidade de absorção de riscos

28. Seria adequado definir “capacidade de absorço de riscos”.

N 2 do artigo 2 - Plataforma Europeia de Aconseihamento ao Investimento

29. A Plataforma Europeia de Aconseiharnento ao Investirnento (PEAl) deve prestar

aconselhamento na identificaco, na preparaço e no desenvolvimento de projetos de

investimento, e atuar como plataforma ünica de aconseihamento técnico (incluindo em

questöes jurIdicas) para o financiamento de projetos na UE. Isto inclui 0 apoio a
utilizaçäo da assistência técnica para a estruturaço dos projetos, a utilizaçâo de

instrumentos financeiros inovadores e a utilizaço de parcerias püblico-privadas. Existern

outras entidades consultivos que envolvern o BEI, a Cornissäo e as Estados-Membros, tais

coma o “Centro Europeu de Especializaço em Parcerias Püblico-privadas” (EPEC) e as

“Instrumentos Financeiros - Plataforma de Aconseihamento Técnico IF-PAT) para a FEIE”.

Deve clarificar-se de que forma a PEAl constituirá urn valor acrescentado e será

coordenada corn as outras competências especializadas disponiveis.

30. A PEAl será essencialmente financiada corn as dotacöes atuais previstas para a

assistência técnica do BEI, no âmbito dos programas da UE existentes (Mecanisrno

Interligar a Europa, programa Horizonte 2020). No entanto, está previsto urn

financiamento adicional rnáxirno de 20 rnilhöes de euros anuais, ate 2020, rnas näo sao

indicados quaisquer dados nem Indices de referenda para justificar este financiarnento

adicional.

31. A proposta näo especifica a forrna jurIdica da PEAl, nern a sua estrutura operacional.

N 3 do artigo 52
- Despesas do BEI

32. 0 risco de nào recuperaçào das despesas do BEI é totalmente suportado pelo FEIE,

ate ao lirnite de 160 milhOes de euros. Estas despesas não estäo definidas e podern

aurnentar corn os honorários de gestào incorridos pelo BEI, quando este concede

financiamento ao FEI. Uma vez que a FEIE tern uma duraçào ilimitada, desconhece-se o
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montante total consolidado dos custos de gestào do FEIE (incluindo a PEAl), que, alias,

nào tern limite máxirno.

N 4 do artigo 59
- Cofinanciamento pelo FEIE

33. Tendo em conta a carteira de projetos anunciada no sItio Internet do FEIE, a maioria

dos projetos poderia, em princIpio, ser elegIvel para financiamento por instrurnentosjá

existentes da UE. 0 apoio financeiro ao mesmo projeto por diferentes fontes de

financiamento, ao abrigo de diferentes quadros jurIdicos, pode criar urn conflito entre as

regras aplicáveis. Porém, a proposta nào aborda estas questöes.

N 2 do artigo 79 Prestacão de uma garantia plena

34. A proposta prevê que a garantia da UE suporte plenarnente (ate 2,5 mu milhöes de

euros) o financiamento concedido ao FEI para realizar operaçöes de financiamento e de

investimento das PME, na condico de a BEI prestar urn montante equivalente de

financiamento sern garantia da UE. Na prática, no que se refere a garantia da UE gerida

pelo FEI, o efeito de alavanca nào será produzido pelo FEI, mas apenas pelos

intermediários financeiros participantes.

Artigo 8 - Fundo de garantia da UE

35. A proposta no especifica a forma jurIdica do fundo, nem a forma coma ira

funcionar.

36. 0 fundo destina-se a assegurar uma reserva de liquidez para a orçarnento da Uniäo

contra as perdas incorridas pelo FEIE na prossecuçäo dos seus objetivos. Corn base na

experiência, foi definido urn rácio de 50% entre as pagamentos realizados pelo

orcamento da UE e o total das obrigaçöes decorrentes da garantia da UE. A proposta

prevê que a Comisso possa adotar atos delegados, tendo em vista o ajustamento do

rácio anteriormente referido ate urn máxirno de 10%, ou seja, 800 milhöes de euros (n9 6

do artigo 8 e n9 2 do artigo 179).
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37. Embora este ajustamento possa aumentar ou dirninuir o rácio, no está prevista

nenhuma disposicào relativa as rubricas do QFP nem as rubricas orçarnentais que

possam estar envolvidas num possIvel aumento da reserva de liquidez para fazer face a

uma situacäo em que o pagamento de 50% das obrigaçöes da garantia no seja

suficiente. Esta questäo deve ser inclulda na primeira avaliacào da Comisso sobre a

adequabilidade do nIvel de garantia, a realizar ate 31 de dezembro de 2018.

Artigo 109 - Prestação de informacoes e responsabilização

38. Devem ser indicados os critérios de avaliaço do valor acrescentado, da rnobilizaçäo

de recursos do setor privado, das realizaçöes estimadas e efetivas, dos resultados e

impacto das operacöes de financiamento e investimento do BEI, de forma agregada, tal

como previsto na ailnea b) do n2 2.

39. As demonstraçoes financeiras do FEIE mencionadas na alInea f) do n2 2 devem ser

acompanhadas do parecer de urn auditor externo independente.

40. Devem ser indicadas as datas de apresentaçào dos relatórios referidos nos n5 1 a 3.

Em especial, os prazos devem ser definidos tendo em vista permitir que a Comissäo

incorpore as informaçöes relevantes nas contas anuais.

41. A data de apresentaço do relatório anual sobre a situaçào do fundo de garantia da

UE referido no n2 6 deve coincidir corn a data das contas anuais provisórias ou corn a

data do relatório sobre a gestào orçamental e financeira prevista no artigo 142 do

Regulamento Financeiro, ou seja, 3 de marco.

Artigo 12. - Avaliação e reexame

42. As avaliaçöes previstas devem ser realizadas por entidades externas independentes.

43. Seria mais adequado elaborar relatários sobre os projetos do FEIE corn base na

natureza dos subprograrnas, para acompanhar o ciclo de vida dos investimentos

espec If i cos.
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Artigo 13 - Transparência e divuigacáo püblica de informacöes

44. No caso de serem definidas disposiçoes detaihadas num acordo entre a Cornissão e

o BEI, seria aconselhável publicar esse acordo.

Artigo 2O - Disposiçöes transitórias

45. A garantia da UE também pode cobrir projetos financiados pelo BEI e pelo FEI fora

do seu âmbito habitual ao longo de 2015, antes da entrada em vigor do Regulamento.

Neste caso, a Comissão deve avaliar se essas operacöes podem ser abrangidas pela

garantia da UE. Esta situacão corresponderia a uma derrogação das disposicöes segundo

as quais os projetos são selecionados por urn Comité de Investimento independente, em

função dos seus méritos e sem qualquer atribuição geográfica ou setorial e corn base nas

poilticas e orientacöes de investimento definidas pelo Conselho de Direção.

o presente parecer foi adotado pelo Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião

de 12 de marco de 2015.

Pelo Tribunal de Contas

VItor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presiden te

Na sua ausencia

Igors LUDBORS

Membro do Tribunal
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ABREVIATURAS E REFERNCIAS

ANEXO

BEI

Abreviatura

CE E PP P

FEEl

FEI

FEIE

LGTT

OFP

PEAl

Texto integral
Banco Europeu de investirnento

Centro Europeu de Especializacão em
Parcerias Pübiico-privadas

Fundos Estruturais e de Investimento
Europeus

Fundo Europeu cle Investirnento

Fundos Europeus para Investimentos
Estratégicos

Instrumento de Garantia de Empréstimo
para os projetos relativos a Rede
Transeuropeia de Transportes

iniciativa Europa 2020 - Obrigacöes para
Financiarnento de Projetos

Plataforma Europela de
Aconseihamento ao investirnento

Oocumento/sItio Internet de referência
www.eib.org

http://www.eib.org/epec/

http://ec.europa.eu/contracts grants/funds pt.h
tm

www.eif.org

Ver Proposta

http://www.eib.org/about/documents/igtt-fact
sheet. htm

http://ec.europa.eu/economy finance/financial
operations/investment/europe 2020/index en.h
tm

Ver artigo 2 da proposta

Proposta de Regularnento do
Pariamento Europeu e do Conselho que
institui o Fundo Europeu para
investimentos Estratégicos e que aitera
os Regulamentos (UE) n9 1291/2013 e
(UE) n9 1316/2013

COM (2014) 903 final
de 26 de novembro de 2014
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth
investment/plan/docs/an-investment-plan-for
europe corn 2014 903 en.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fact
s-figu res-analysis/sme-definition/index pt.htm

COM(2015)10 final
de 13 de janeiro de 2015
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth

investment/pian/docs/proposal regulation efsi
en. pdf

Regulamento (UE, Euratom) n2 1311/2013 do
Conseiho de 2 de dezembro de 2013

http://ec.europa.eu/budget/mff/index en.cfm

RTE-T

Tratado ou TFUE

UE

Rede Transeuropeia de Transportes

Tratado sobre o Funcionamento da
Uniäo Europela

Uniào Europeia

http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t.htm

http://eur-iex.europa.eu/iegai
content/PT/TXT/?gid=1425369741778&uri=CELE
X:C2012/326/01

Piano Piano de Investirnento para a Europa

PME Pequenas e médias empresas

Proposta

QFP Quadro financeiro piurianuai
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