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10.1.2019 A8-0482/3 

Alteração  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Criação do programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) O programa InvestEU deve 

capacitar os cidadãos e as comunidades 

que pretendam investir numa sociedade 

mais sustentável e descarbonizada, 

incluindo a transição energética. 

Considerando que a [Diretiva Fontes de 

Energia Renováveis revista] e a [Diretiva 

Eletricidade revista] agora reconhecem e 

apoiam as comunidades energéticas de 

cidadãos e de energias renováveis e que os 

consumidores privados de energias 

renováveis são intervenientes essenciais 

na transição energética da União, o 

InvestEU deve ajudar a facilitar a 

participação desses intervenientes no 

mercado. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Alteração  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Criação do programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) A componente dos Estados-

Membros é especificamente concebida de 

forma a permitir a utilização dos fundos 

em regime de gestão partilhada para 

provisionar uma garantia emitida pela 

União. Esta articulação visa mobilizar a 

elevada notação de crédito da União para 

promover investimentos nacionais e 

regionais, assegurando ao mesmo tempo 

uma gestão coerente dos riscos associados 

aos passivos contingentes mediante a 

aplicação da garantia concedida pela 

Comissão no âmbito da gestão indireta. A 

União deve garantir as operações de 

financiamento e investimento previstas 

pelos acordos de garantia concluídos 

entre a Comissão e os parceiros de 

execução ao abrigo da componente dos 

Estados-Membros. Os fundos em regime 

de gestão partilhada devem permitir o 

provisionamento da garantia, de acordo 

com uma taxa de provisionamento 

determinada pela Comissão com base na 

natureza das operações e nas perdas 

esperadas daí decorrentes. O Estado-

Membro deve suportar as perdas 

superiores às perdas esperadas através da 

emissão de uma garantia cruzada a favor 

da União. Estas modalidades devem ser 

estabelecidas num único acordo de 

contribuição a celebrar com cada Estado-

Membro que escolha, a título voluntário, 

Suprimido 
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esta opção. O acordo de contribuição deve 

englobar o acordo ou os acordos de 

garantia específicos a ser aplicados no 

Estado-Membro em questão. A fixação da 

taxa de provisionamento numa base 

casuística exige uma derrogação ao 

[artigo 211.º, n.º 1] do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º XXXX19 («Regulamento 

Financeiro»). Este modelo prevê também 

um conjunto único de normas aplicáveis 

às garantias orçamentais apoiadas por 

fundos geridos de forma centralizada ou 

por fundos em regime de gestão 

partilhada, a fim de facilitar a sua 

articulação. 

_________________  

19 null  

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Alteração  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Criação do programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 
Texto da Comissão Alteração 

(35) A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve fomentar o 

desenvolvimento de uma sólida reserva de 

projetos de investimento para cada vertente 

estratégica. Além disso, deve prever-se um 

vetor transetorial ao abrigo do programa 

InvestEU, a fim de assegurar um ponto de 

entrada único e uma assistência ao 

desenvolvimento de projetos transversais 

para os programas da União geridos de 

forma centralizada. 

(35) A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve fomentar o 

desenvolvimento de uma sólida reserva de 

projetos de investimento para cada vertente 

estratégica, prevendo a aplicação eficaz da 

diversificação geográfica com vista a 

contribuir para o objetivo da União de 

coesão económica, social e territorial e 

reduzir as disparidades regionais. A 

plataforma de aconselhamento deve 

prestar especial atenção à necessidade de 

agregar pequenos projetos e agrupá-los 

em carteiras maiores. A Comissão deve 

assinar acordos com o Grupo BEI e 

outros parceiros de execução, a fim de os 

designar como parceiros na plataforma de 

aconselhamento. A Comissão, o Grupo 

BEI e os outros parceiros de execução 

devem cooperar estreitamente, com vista a 

assegurar a eficácia, as sinergias e a 

cobertura geográfica efetiva do apoio em 

toda a União, tendo em conta os 

conhecimentos especializados e a 

capacidade local dos parceiros de 

execução locais, assim como as estruturas 

existentes, tais como a Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento. Além disso, deve prever-se 

um vetor transetorial ao abrigo do 

programa InvestEU, a fim de assegurar um 

ponto de entrada único e uma assistência 

ao desenvolvimento de projetos 
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transversais para os programas da União 

geridos de forma centralizada. 

Or. en 



 

AM\1173540PT.docx  PE631.636v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

10.1.2019 A8-0482/6 

Alteração  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Criação do programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A dotação financeira para a 

execução das medidas previstas nos 

capítulos V e VI é de 525 000 000 EUR (a 

preços correntes). 

3. A dotação financeira para a 

execução das medidas previstas nos 

capítulos V e VI é de 725 000 000 EUR (a 

preços correntes). 

Or. en 

Justificação 

A experiência anterior dos FEIE I e II sugere que as plataformas de aconselhamento foram 

intervenientes cruciais na prestação de orientações em matéria de sustentabilidade aos 

projetos de investimento e também na promoção da agregação de projetos de menor 

dimensão em projetos de maior dimensão e mais ambiciosos. Portanto, propõe-se o aumento 

do orçamento para as plataformas de aconselhamento (capítulo V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Alteração  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Criação do programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Os parceiros de execução fixam 

como objetivo contribuir com, pelo menos, 

50% do investimento ao abrigo da vertente 

estratégica relativa à sustentabilidade das 

infraestruturas para a concretização dos 

objetivos da União em matéria do clima e 

do ambiente. 

5. Os parceiros de execução fixam 

como objetivo: 

a) Contribuir com, pelo menos, 80% do 

investimento ao abrigo da vertente 

estratégica relativa à sustentabilidade das 

infraestruturas para a concretização dos 

objetivos da União em matéria do clima e 

do ambiente, em consonância com o 

Acordo de Paris; 

b) Contribuir, no domínio dos transportes, 

com, pelo menos, 10% do investimento ao 

abrigo da vertente estratégica relativa à 

sustentabilidade das infraestruturas para 

a concretização dos objetivos da União de, 

até 2050, eliminar os acidentes 

rodoviários que causam vítimas mortais e 

feridos graves, assim como de renovar as 

pontes e os túneis rodoviários e 

ferroviários, por razões de segurança; 

c) Contribuir com, pelo menos, 35% do 

investimento ao abrigo da vertente 

estratégica relativa à investigação, à 

inovação e à digitalização para os 

objetivos do Horizonte Europa; 

d) Contribuir com uma parte significativa 

da garantia disponibilizada às PME e às 

pequenas empresas de média 

capitalização ao abrigo da vertente 

estratégica relativa às PME; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Alteração  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Criação do programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.°-A 

 Adicionalidade 

 Para efeitos do presente regulamento, 

entende-se por «adicionalidade» o apoio 

do Fundo InvestEU a operações que deem 

resposta às deficiências do mercado ou a 

situações de investimento insuficiente a 

nível da União e/ou específicas dos 

Estados-Membros, incluindo o retorno 

dos investimentos a longo prazo ou as 

necessidades de financiamento de risco 

mais elevado para projetos que 

proporcionem benefícios ambientais e 

societais a longo prazo, e que não teria 

sido possível realizar no período durante o 

qual a garantia da UE pode ser utilizada, 

ou que não teria sido possível realizar na 

mesma medida, pelos parceiros de 

execução sem o apoio do Fundo 

InvestEU. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Alteração  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Criação do programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Não concordamos com a transferência de recursos ao abrigo da política de coesão para o 

InvestEU. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Alteração  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Criação do programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O Fundo InvestEU não deve 

apoiar atividades relacionadas com a 

produção, transformação, distribuição, 

armazenamento ou combustão de 

combustíveis fósseis ou com as 

infraestruturas de transporte de CO2; 

Or. en 

 


