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Considerando 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Nos últimos anos, a União tem vindo a 

adotar estratégias ambiciosas para concluir 

o Mercado Único e estimular o 

crescimento sustentável e o emprego, tais 

como a União dos Mercados de Capitais, a 

Estratégia para o Mercado Único Digital, o 

pacote «Energia Limpa para todos os 

Europeus», o Plano de Ação da UE para a 

Economia Circular, a Estratégia de 

Mobilidade Hipocarbónica, a estratégia em 

matéria de defesa e a Estratégia Espacial 

para a Europa. O Fundo InvestEU deve 

tirar partido e reforçar as sinergias entre 

estas estratégias, promovendo o 

investimento e o acesso ao financiamento. 

(3) Nos últimos anos, a União tem vindo a 

adotar estratégias ambiciosas para concluir 

o Mercado Único e estimular o 

crescimento sustentável e inclusivo e o 

emprego, tais como a Estratégia Europa 

2020, a União dos Mercados de Capitais, a 

Estratégia para o Mercado Único Digital, a 

Agenda Europeia para a Cultura, o pacote 

«Energia Limpa para todos os Europeus», 

o Plano de Ação da UE para a Economia 

Circular, a Estratégia de Mobilidade 

Hipocarbónica, a Estratégia Espacial para a 

Europa e o Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais, com resultados limitados em 

matéria de luta contra as desigualdades 

regionais e sociais. O Fundo InvestEU 

deve tirar partido, melhorar e reforçar as 

sinergias entre estas estratégias, 

promovendo o investimento e o acesso ao 

financiamento.  

Or. en 
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Considerando 19 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Cada vertente estratégica é composta 

por duas componentes, ou seja, uma 

correspondente à UE e outra aos 

Estados-Membros. A componente da UE 

visa suprir deficiências do mercado ou 

situações de investimento insuficiente a 

nível da União, de uma forma 

proporcionada. As ações apoiadas devem 

ter um claro valor acrescentado à escala 

europeia. A componente dos Estados-

Membros confere a estes últimos a 

possibilidade de afetar uma parte dos seus 

recursos provenientes de fundos em 

regime de gestão partilhada ao 

provisionamento da garantia da UE e de 

utilizar esta garantia para operações de 

financiamento ou investimento que têm 

como objeto suprir deficiências de 

mercado ou situações de investimento 

insuficiente específicas no seu próprio 

território, incluindo em regiões 

vulneráveis e remotas como as regiões 

ultraperiféricas da União, concretizando 

assim os objetivos dos fundos em regime 

de gestão partilhada. As ações apoiadas 

pelo Fundo InvestEU, quer através da 

componente da UE, quer dos Estados-

Membros, não devem duplicar ou 

Suprimido 
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conduzir à evicção do financiamento 

privado nem distorcer a concorrência no 

mercado interno. 

Or. en 
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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 

Suprimido 
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da União. Estas modalidades devem ser 

estabelecidas num único acordo de 

contribuição a celebrar com cada 

Estado-Membro que escolha, a título 

voluntário, 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 XXXX 

(«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. 

Or. en 
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Considerando 31 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) A garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros deve 

ser atribuída a qualquer parceiro de 

execução elegível em conformidade com o 

[artigo 62.º, n.º 1, alínea c)] do 

[Regulamento Financeiro], incluindo 

bancos ou instituições de fomento 

nacionais ou regionais, o BEI, o Fundo 

Europeu de Investimento e outros bancos 

multilaterais de desenvolvimento. 

Aquando da seleção dos parceiros de 

execução ao abrigo da componente dos 

Estados-Membros, a Comissão deve ter 

em conta as propostas apresentadas por 

cada Estado-Membro. Em conformidade 

com o [artigo 154.º] do [Regulamento 

Financeiro], a Comissão deve proceder a 

uma avaliação das normas e 

procedimentos implementados pelo 

parceiro de execução, a fim de verificar 

que estes asseguram um nível de proteção 

dos interesses financeiros da União 

equivalente ao assegurado pela Comissão. 

Suprimido 

Or. en 



 

AM\1173560PT.docx  PE631.636v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.1.2019 A8-0482/21 

Alteração  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Criação do programa InvestEU 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) «Empresas de média capitalização»: 

entidades com um máximo de 3 000 

trabalhadores que não sejam PME nem 

pequenas empresas de média 

capitalização; 

Suprimido 

Or. en 
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Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A componente dos Estados-Membros 

visa suprir deficiências específicas do 

mercado ou situações específicas de 

investimento insuficiente num ou mais 

Estados-Membros, de forma a concretizar 

os objetivos prosseguidos pelos fundos 

contribuintes em regime de gestão 

partilhada. 

Suprimido 

Or. en 
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Artigo 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 9 Suprimido 

Disposições específicas aplicáveis à 

componente dos Estados-Membros 

 

1. Os montantes atribuídos por um 

Estado-Membro nos termos do artigo 

[10.º, n.º 1] do Regulamento [[RDC] 

número], ou do artigo [75.º, n.º 1] do 

Regulamento [[plano PAC] número] 

destinam-se ao provisionamento da parte 

da garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros 

respeitante às operações de financiamento 

e investimento no Estado-Membro em 

causa. 

 

2. A instituição dessa parte da 

garantia da UE ao abrigo da componente 

dos Estados-Membros está sujeita à 

conclusão de um acordo de contribuição 

entre o Estado-Membro e a Comissão. 

 

O Estado-Membro e a Comissão devem 

concluir o acordo de contribuição ou uma 

alteração ao mesmo num prazo de quatro 

meses a contar da Decisão da Comissão 

que adota o acordo de parceria ou o plano 

da PAC, ou em simultâneo com a Decisão 

da Comissão que altera um programa ou 
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um plano da PAC. 

Pode ser concluído um acordo de 

contribuição conjunta entre a Comissão e 

dois ou mais Estados-Membros. 

 

Em derrogação ao [artigo 211.º, n.º 1] do 

[Regulamento Financeiro], a taxa de 

provisionamento da garantia da UE ao 

abrigo da componente dos 

Estados-Membros é fixada em 40 %, 

podendo ser ajustada em baixa ou em alta 

em cada acordo de contribuição, a fim de 

ter em conta os riscos associados aos 

produtos financeiros destinados a ser 

utilizados. 

 

3. O acordo de contribuição indica, 

pelo menos, o seguinte: 

 

a) O montante total da parte da 

garantia da UE ao abrigo da componente 

dos Estados-Membros que compete ao 

Estado-Membro, a sua taxa de 

provisionamento, o montante da 

contribuição dos fundos em regime de 

gestão partilhada, a fase de constituição 

de provisionamento em conformidade 

com um plano financeiro anual e o 

montante do passivo contingente daí 

resultante a ser coberto por uma garantia 

cruzada concedida pelo Estado-Membro 

em causa;  

 

b) A estratégia composta pelos 

produtos financeiros e pelo seu efeito 

mínimo de alavancagem, pela cobertura 

geográfica, pelo período de investimento 

e, quando aplicável, pelas categorias dos 

beneficiários finais e dos intermediários 

elegíveis; 

 

c) O parceiro ou parceiros de 

execução que tenham exprimido o seu 

interesse, bem como a obrigação, por 

parte da Comissão, de informar o 

Estado-Membro sobre o parceiro ou 

parceiros de execução selecionados; 

 

d) A eventual contribuição dos 

fundos em regime de gestão partilhada 

para a plataforma de aconselhamento 
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e) As obrigações para com o 

Estado-Membro, relativas à apresentação 

de relatórios anuais, incluindo a 

apresentação de relatórios em 

conformidade com os indicadores 

referidos no acordo de contribuição; 

 

f) As disposições relativas à 

remuneração da parte da garantia da UE 

ao abrigo da componente dos Estados-

Membros; 

 

g) A potencial articulação com 

recursos ao abrigo da componente da UE, 

inclusivamente através de uma estrutura 

em camadas, a fim de proporcionar uma 

melhor cobertura dos riscos em 

conformidade com o artigo 8.º, n.º 2. 

 

4. Os acordos de contribuição são 

executados pela Comissão através de 

acordos de garantia assinados com os 

parceiros de execução, nos termos do 

artigo 14.º.  

 

Se, no prazo de nove meses a contar da 

assinatura do acordo de contribuição, não 

tiver sido concluído um acordo de 

garantia ou o montante do acordo de 

contribuição não tiver sido plenamente 

autorizado através de um ou mais acordos 

de garantia, o acordo de contribuição é 

denunciado, no primeiro caso, ou 

alterado, no segundo caso, e o montante 

não utilizado do provisionamento é 

reutilizado nos termos do [artigo 10.º, 

n.º 5] do Regulamento [[RDC] número] e 

do artigo [75.º, n.º 5] do Regulamento 

[[plano PAC]número]. 

 

Se o acordo de garantia não tiver sido 

devidamente executado no prazo 

especificado no artigo [10.º, n.º 6] do 

Regulamento [[RDC] número] ou no 

artigo [75.º, n.º 6] do Regulamento 

[[plano PAC] número], o acordo de 

contribuição é alterado e o montante não 

utilizado do provisionamento é reutilizado 
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nos termos do [artigo 10.º, n.º 6] do 

Regulamento [[RDC] número] e do artigo 

[75.º, n.º 6] do Regulamento [[plano 

PAC]] número]. 

5. As seguintes regras são aplicáveis 

ao provisionamento da parte da garantia 

da UE ao abrigo da componente dos 

Estados-Membros estabelecida por um 

acordo de contribuição: 

 

(a) Após a fase de constituição 

referida no presente artigo, n.º 3, alínea 

a), qualquer excedente anual de 

provisões, calculado através da 

comparação das provisões exigidas pela 

taxa de provisionamento com as provisões 

efetivas, é reutilizado nos termos do 

[artigo 10.º, n.º 6] do Regulamento [RDC] 

e do artigo [75.º, n.º 6] do Regulamento 

[[plano PAC] número]; 

 

 Em derrogação ao [artigo 213.º, 

n.º 4] do [Regulamento Financeiro], após 

a fase de constituição referida no presente 

artigo, n.º 3, alínea a), o provisionamento 

não pode dar origem, durante a 

disponibilidade dessa parte da garantia da 

UE ao abrigo da componente dos 

Estados-Membros, a reposições anuais; 

 

(c) A Comissão informa 

imediatamente o Estado-Membro se, em 

resultado do acionamento dessa parte da 

garantia da UE ao abrigo da componente 

dos Estados-Membros, o nível de 

provisões para essa parte da garantia da 

UE descer para um nível inferior a 20 % 

do provisionamento inicial; 

 

(d) Caso o nível de provisões dessa 

parte da garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros atinja 

10 % do provisionamento inicial, o 

Estado-Membro em causa concede, a 

pedido da Comissão, até 5 % do 

provisionamento inicial para o fundo 

comum de provisionamento. 
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Anexo II – ponto 7  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Apoio financeiro a entidades que 

empregam até 3 000 trabalhadores, com 

especial destaque para as PME e as 

pequenas empresas de média capitalização, 

nomeadamente através do seguinte: 

(7) Apoio financeiro a entidades que 

empregam até 499 trabalhadores, com 

especial destaque para as PME e as 

pequenas empresas de média capitalização, 

nomeadamente através do seguinte: 

Or. en 

 

 


