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9.1.2019 A8-0482/25 

Alteração  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

Considerando 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) As economias dos Estados-

membros carecem urgentemente de um 

plano de investimento público orientado 

para a coesão social, económica e 

territorial e com vista ao incremento da 

procura agregada e à realização de 

investimento em infraestruturas públicas, 

as quais poderão e deverão 

posteriormente alavancar e potenciar 

investimento privado. Só um plano desta 

natureza poderá ser eficaz no 

relançamento do crescimento, na luta 

contra o desemprego e no combate às 

desigualdades sociais, económicas e 

territoriais. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Alteração  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

Considerando 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O Fundo InvestEU deve contribuir 

para a melhoria da competitividade da 

União (nomeadamente no domínio da 

inovação e da digitalização), para a 

sustentabilidade do seu crescimento 
económico, para a resiliência e inclusão 

sociais e para a integração dos seus 

mercados de capitais, combatendo a sua 

fragmentação e diversificando as fontes 

de financiamento para as empresas. Para 

o efeito, apoia projetos que sejam técnica e 

economicamente viáveis, assegurando um 

quadro para a utilização de instrumentos 

de dívida, partilha dos riscos e 

instrumentos de capital próprio, com base 

numa garantia do orçamento da União e 

em contribuições dos parceiros de 

execução. O Fundo deve ser orientado 

pela procura, focando simultaneamente o 

seu apoio na concretização dos objetivos 

estratégicos da União. 

(5) O Fundo InvestEU deverá 

contribuir não só para a diminuição das 

assimetrias ao nível da capacidade 

produtiva e do estádio de desenvolvimento 
económico, como também para os 

objetivos da coesão social e territorial. 

Para o efeito, apoiará projetos que 

contribuam para o desenvolvimento 

industrial, para a I&D, para o setor 

primário da economia e para o progresso 

social, que promovam o fornecimento de 

serviços públicos de qualidade ao nível, 

entre outros, da educação, saúde, cultura, 

saneamento básico e gestão de resíduos, 

transportes, comunicações e energia, que 

criem postos de trabalho com direitos e, 

por fim, que estejam revestidos de 

adicionalidade para as regiões em que são 

implementados. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Alteração  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

Considerando 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) As baixas taxas de investimento em 

infraestruturas na União durante a crise 

financeira prejudicaram a sua capacidade 

para estimular o crescimento sustentável, a 

competitividade e a convergência. Para 

concretizar os objetivos da União em 

matéria de sustentabilidade, incluindo as 

metas relativas à energia e ao clima para 

2030, é fundamental realizar avultados 

investimentos nas infraestruturas 

europeias. Consequentemente, o apoio do 

Fundo InvestEU deve ser direcionado para 

investimentos nos domínios dos 

transportes, da energia (incluindo a 

eficiência energética e as energias 

renováveis), do ambiente, da ação 

climática e das infraestruturas marítimas e 

digitais. Para maximizar o impacto e o 

valor acrescentado do apoio financeiro da 

União, convém promover um processo 

simplificado de investimento que assegure 

a visibilidade da reserva de projetos e a 

coerência entre os programas da União 

relevantes. Atendendo às ameaças à 

segurança, os projetos de investimento 

que beneficiem do apoio da União devem 

integrar princípios quanto à proteção dos 

cidadãos em espaços públicos. Estes 

devem complementar os esforços 

(13) As baixas taxas de investimento em 

infraestruturas nos Estados-Membros, 

tanto no setor público como no privado, 
durante a crise financeira prejudicaram a 

sua capacidade para estimular o 

crescimento sustentável, a competitividade 

e a convergência. Para concretizar os 

objetivos da União em matéria de 

sustentabilidade, incluindo as metas 

relativas à energia e ao clima para 2030, 

será fundamental realizar avultados 

investimentos nas infraestruturas dos 

Estados-membros. Consequentemente, o 

apoio do Fundo InvestEU deverá ser 

direcionado para investimentos nos 

domínios dos transportes, da energia 

(incluindo a eficiência energética e as 

energias renováveis), do ambiente, da ação 

climática e das infraestruturas marítimas e 

digitais. Para maximizar o impacto e o 

valor acrescentado do apoio financeiro da 

União, será conveniente promover um 

processo simplificado de investimento que 

assegure a visibilidade da reserva de 

projetos e a resposta às necessidades 

específicas de crescimento e de 

desenvolvimento de cada região e país. 
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envidados por outros fundos da União, 

tais como o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, para apoiar o 

vetor de segurança dos investimentos em 

espaços públicos, transportes, energia e 

outras infraestruturas críticas. 

Or. pt 

Justificação 

A questão essencial é responder às necessidades específicas de crescimento e de 

desenvolvimento de cada região e país, em especial daqueles que enfrentam maiores 

dificuldades. A deriva securitária das ações e políticas da União Europeia, que tem sido 

particularmente vincada no passado recente, pretende, sob a falsa preocupação com a 

segurança das populações e escamoteando as principais causas das ameaças à segurança, 

retirar direitos e liberdades. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Alteração  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

Considerando 18-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) O Fundo InvestEU garantirá 

uma distribuição equilibrada e justa do 

investimento entre os diferentes países e 

regiões da UE. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Alteração  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – n.º 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) A competitividade da União, 

incluindo a inovação e a digitalização; 

a) O desenvolvimento e a coesão 

económica e territorial dentro e entre os 

Estados-membros, incluindo o 

desenvolvimento dos setores primário e 

secundário e da capacidade produtiva, 

nomeadamente ao nível da I&D, como 

também a robustez das infraestruturas de 

transportes locais, regionais, nacionais e 

internacionais, garantindo a canalização 

de fundos para investimento público na 

provisão de bens e serviços públicos, em 

especial para os setores do saneamento 

básico e gestão de resíduos, transportes, 

comunicações e energia; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Alteração  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – n.º 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) A sustentabilidade da economia da 

União e o seu crescimento; 

b) A sustentabilidade da economia dos 

Estados-Membros e o seu crescimento, 

incluindo a resposta às necessidades 

específicas de cada região e país, com 

particular atenção aos Estados-Membros 

que enfrentam maiores dificuldades ao 

nível da mobilização de recursos 

necessários ao investimento, e garantindo 

o respeito pelo ambiente e a promoção da 

biodiversidade; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Alteração  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – n.º 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) A resiliência social e o caráter 

inclusivo da União; 

c) A coesão social, incluindo a 

promoção de trabalho com direitos e o 

acesso universal a serviços públicos de 

qualidade e o progresso social, garantindo 

a canalização de fundos para 

investimento público para os setores da 

educação, saúde e cultura; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Alteração  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

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 3 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O programa InvestEU deve 

garantir que pelo menos 50% do 

investimento realizado seja distribuído de 

acordo com critérios geográficos e de 

coesão que garantem que todos os estados 

membro possam beneficiar deste fundo na 

proporção inversa do seu nível de 

desenvolvimento social e económico. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Alteração  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Vertente estratégica relativa às 

PME: acesso e disponibilidade de 

financiamento para as PME e, em casos 

devidamente justificados, para as 
pequenas empresas de média 

capitalização; 

c) Vertente estratégica relativa às 

PME: acesso e disponibilidade de 

financiamento para as micro, pequenas e 

médias empresas; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Alteração  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 8 – n.º 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada vertente estratégica referida 

no artigo 7.º, n.º 1, é composta por duas 

componentes, que visam suprir 

deficiências específicas do mercado ou 

situações específicas de investimento 

insuficiente da seguinte forma: 

1. Cada vertente estratégica referida 

no artigo 7.º, n.º 1, visa suprir necessidades 

de investimento público, deficiências da 

capacidade produtiva, obsolescência dos 

meios de produção, deficiências 

específicas do mercado ou situações 

específicas de investimento insuficiente da 

seguinte forma: 

Or. pt 

 

 


