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Auditores da UE examinam a eficácia do FEIE 
O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria sobre o FEIE, o fundo de 
investimento no cerne do "Plano Juncker". Os auditores vão avaliar se o FEIE (o Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos) permite dar uma resposta eficaz à necessidade de apoio ao 
investimento na UE e, hoje, publicam também um documento informativo sobre o FEIE 
destinado aos leitores mais interessados.  

O FEIE foi criado em 2015 conjuntamente pela Comissão Europeia, pelo Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e pelo Fundo Europeu de Investimento enquanto pilar central do Plano de 
Investimento para a Europa, a primeira grande iniciativa da Comissão Juncker.  

Os auditores vão examinar o processo de tomada de decisões da Comissão em relação ao FEIE, 
bem como o papel dos bancos e instituições de fomento nacionais. Irão igualmente avaliar a 
"adicionalidade" do FEIE (isto é, se os projetos são selecionados apenas se a sua concretização 
não fosse possível sem o apoio do FEIE) e o valor acrescentado das suas operações. 

"Os instrumentos financeiros como o FEIE têm sido cada vez mais utilizados para disponibilizar 
apoio do orçamento da UE através de garantias e de investimentos em capitais próprios", 
declarou Leo Brincat, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. "É, 
por isso, extremamente importante assegurar que estes instrumentos funcionam, a todo o 
momento, tão eficazmente como é desejável." 

O FEIE pretende mobilizar até 315 mil milhões de euros de investimento adicional entre 2015 
e 2018, bem como aumentar o acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento. Esta 
meta será alcançada graças à ajuda do financiamento do BEI, com base numa garantia de 16 mil 
milhões de euros do orçamento da UE, complementada por uma dotação de 5 mil milhões de 
euros proveniente dos recursos próprios do BEI. 

Os auditores publicaram hoje uma Nota de Apresentação de Auditoria sobre o FEIE, que inclui 
informações gerais obtidas durante os trabalhos preparatórios realizados antes do início da 
auditoria. As Notas de Apresentação de Auditoria são um novo tipo de publicação, sendo 
concebidas como uma fonte de informações para os interessados na política e/ou nos programas 
que estão a ser auditados. 
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