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Alteração  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão é aconselhada por um 

conselho consultivo composto por duas 

formações reunindo, nomeadamente, os 

representantes dos parceiros de execução 

e os representantes dos Estados-Membros. 

1. A Comissão e o Conselho Diretivo 

são aconselhados por um conselho 

consultivo composto por um representante 

de cada parceiro de execução, um 

representante de cada Estado-Membro, 

um representante do BEI, um 

representante da Comissão e um perito 

para cada vertente estratégica, designado 

pelo Comité Económico e Social Europeu. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração deve assegurar que tanto a Comissão como o Conselho Diretivo são 

aconselhados por um conselho consultivo com a composição indicada. 

 

Alteração  575 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão é aconselhada por um 

conselho consultivo composto por duas 

formações reunindo, nomeadamente, os 

representantes dos parceiros de execução e 

os representantes dos Estados-Membros. 

1. A Comissão é aconselhada por um 

conselho consultivo composto por duas 

formações reunindo, nomeadamente, os 

representantes dos parceiros de execução, 

os representantes dos Estados-Membros e 

os membros das comissões pertinentes do 

Parlamento Europeu. 

Or. en 
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Alteração  576 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão é aconselhada por um 

conselho consultivo composto por duas 

formações reunindo, nomeadamente, os 

representantes dos parceiros de execução e 

os representantes dos Estados-Membros. 

1. O Conselho Diretivo é 

aconselhado por um conselho consultivo 

composto por duas formações reunindo, 

nomeadamente, os representantes dos 

parceiros de execução e os representantes 

dos Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão é aconselhada por um 

conselho consultivo composto por duas 

formações reunindo, nomeadamente, os 

representantes dos parceiros de execução e 

os representantes dos Estados-Membros. 

1. A Comissão é aconselhada por um 

conselho consultivo composto por duas 

formações reunindo, nomeadamente, os 

representantes dos parceiros de execução e 

os representantes dos Estados-Membros. 

Ambas as formações esforçam-se por 

garantir o equilíbrio de género entre os 

seus membros.  

Or. en 

 

Alteração  578 

Barbara Kappel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 1-A. A Comissão, em cooperação com o 

Grupo BEI, completa o presente 

regulamento, estabelecendo uma 

metodologia de avaliação de riscos. A 

metodologia de avaliação de riscos 

inclui:  

 (a) Uma classificação de risco, a fim de 

garantir um tratamento coerente e 

uniforme de todas as operações, 

independentemente da instituição 

intermediária; 

 (b) Uma metodologia para avaliar o valor 

em risco e a probabilidade de 

incumprimento com base em métodos 

estatísticos claros, incluindo critérios 

ambientais, sociais e de governação; 

 (c) Um método para avaliar a exposição 

ao risco de incumprimento e de perda 

dado o incumprimento, tendo em conta o 

valor do financiamento, o risco do 

projeto, os prazos de reembolso, as 

garantias e outros indicadores relevantes. 

Or. en 

 

Alteração  579 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O mandato dos deputados ao 

Parlamento Europeu nomeados pelas 

comissões pertinentes é de dois anos e 

meio. 

Or. en 

 

Alteração  580 

Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão está representada nas 

duas formações do conselho consultivo. 

3. Está representado um perito 

independente para cada vertente 

estratégica nas duas formações do 

conselho consultivo. Os peritos 

independentes são selecionados pela 

Comissão através de um convite à 

apresentação de candidaturas. 

Or. en 

 

Alteração  581 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

A reunião do conselho consultivo na 

formação dos representantes dos 

parceiros de execução é copresidida por 

um representante da Comissão e pelo 

representante nomeado pelo Banco 

Europeu de Investimento. 

A reunião do conselho consultivo em 

ambas as formações é presidida por um 

representante da Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  582 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

A reunião do conselho consultivo na 

formação dos representantes dos parceiros 

de execução é copresidida por um 

representante da Comissão e pelo 

representante nomeado pelo Banco 

A reunião do conselho consultivo na 

formação dos representantes dos parceiros 

de execução é presidida por um 

representante da Comissão. 
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Europeu de Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  583 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Um representante da Comissão preside a 

reunião do conselho consultivo na 

formação dos representantes dos 

Estados-Membros. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  584 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 O conselho consultivo propõe à Comissão 

a alteração da distribuição dos montantes 

referidos no anexo I. 

Or. en 

 

Alteração  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 3-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 O conselho consultivo organiza 
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periodicamente consultas das partes 

interessadas, nomeadamente 

representantes da sociedade civil, 

parceiros sociais, autoridades públicas, 

coinvestidores, peritos independentes, 

estabelecimentos de ensino e instituições 

de formação e investigação, para discutir 

a orientação estratégica e a execução da 

política de investimentos ao abrigo do 

presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  586 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea a) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) providenciar aconselhamento à 

Comissão sobre as deficiências do 

mercado, as situações de investimento 

insuficiente e as condições de mercado; 

ii) providenciar aconselhamento ao 

Conselho Diretivo sobre as deficiências do 

mercado, as situações de investimento 

insuficiente e as condições de mercado; 

Or. en 

 

Alteração  587 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea a) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) providenciar aconselhamento à 

Comissão sobre as deficiências do 

mercado, as situações de investimento 

insuficiente e as condições de mercado; 

ii) providenciar aconselhamento à 

Comissão sobre as deficiências do mercado 

à escala da União e/ou específicas de 

Estados-Membros, as situações de 

investimento insuficiente e as condições de 

mercado; 

Or. en 
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Alteração  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea a) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) providenciar aconselhamento à 

Comissão sobre as deficiências do 

mercado, as situações de investimento 

insuficiente e as condições de mercado; 

ii) providenciar aconselhamento à 

Comissão sobre as deficiências do mercado 

e de coordenação, as situações de 

investimento insuficiente e as condições de 

mercado; 

Or. en 

 

Alteração  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (ii-A) promover a coordenação e o 

intercâmbio de boas práticas, a fim de 

facilitar o papel da Comissão no sentido 

de garantir a execução uniforme do 

InvestEU pelos diferentes parceiros de 

execução; 

Or. en 

 

Alteração  590 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea b) – subalínea i) 

 
Texto da Comissão Alteração 

i) informar os Estados-Membros i) informar os Estados-Membros 
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sobre a execução do Fundo InvestEU, sobre a execução do Fundo InvestEU em 

cada vertente estratégica, 

Or. en 

 

Alteração  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. As atas circunstanciadas das 

reuniões do conselho consultivo devem 

ser disponibilizadas ao público numa 

página Web reservada para o efeito. 

Or. en 

 

Alteração  592 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º–A 

 Conselho Diretivo 

 1. O Fundo InvestEU é gerido por um 

Conselho Diretivo que, para efeitos da 

utilização da garantia da UE, deve ser 

determinado em conformidade com os 

objetivos gerais estabelecidos no 

artigo 3.º. 

 2. O Conselho Diretivo: 

 a) É composto por sete membros: três 

nomeados pela Comissão, um pelo 

conselho consultivo na sua formação dos 

representantes dos parceiros de execução, 

um pelo Banco Europeu de Investimento 

e dois peritos nomeados pelo Parlamento 
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Europeu na qualidade de membros sem 

direito de voto. Os peritos nomeados não 

solicitam nem recebem instruções das 

instituições, órgãos ou organismos da 

União, dos governos dos Estados-

Membros ou de qualquer outro organismo 

público ou privado e atuam com plena 

independência. Os peritos exercem as 

suas funções com imparcialidade e no 

interesse do Fundo InvestEU; 

 b) Elege um presidente de entre os seus 

membros com direito de voto para um 

mandato de três anos, renovável uma vez; 

 c) Debate e tem na máxima conta as 

posições de todos os membros. Caso os 

membros não consigam fazer convergir as 

suas posições, o Conselho Diretivo decide 

por unanimidade dos seus membros com 

direito de voto. As atas das reuniões do 

Conselho Diretivo refletem de forma 

substancial as posições de todos os 

membros. 

 3. O Conselho Diretivo deve assegurar 

que a orientação estratégica do InvestEU 

esteja em conformidade com os objetivos 

definidos no artigo 3.º e que as operações 

de financiamento e investimento 

propostas pelos parceiros de execução 

respeitem o direito e as políticas da União. 

No exercício das funções que lhe são 

conferidas pelo presente regulamento, o 

Conselho Diretivo prossegue apenas os 

objetivos definidos no presente 

regulamento. 

 4. O Conselho Diretivo define as políticas 

e os procedimentos operacionais 

necessários ao funcionamento do 

InvestEU, assim como as regras 

aplicáveis às operações com as 

plataformas de investimento e os bancos 

ou instituições de fomento nacionais. 

 5. O Conselho Diretivo elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

O painel de avaliação contém, em 
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especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 

 b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 

 Cada parceiro de execução fornece ao 

Conselho Diretivo informações adequadas 

e harmonizadas para que este possa 

preparar o painel de avaliação. 

 6. O Conselho Diretivo organiza 

periodicamente consultas das partes 

interessadas – nomeadamente 

coinvestidores, autoridades públicas, 

peritos, estabelecimentos de ensino, 

instituições de formação e investigação, 

parceiros sociais e representantes da 

sociedade civil – sobre a orientação e a 

execução da política de investimentos ao 

abrigo do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  593 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º–A 

 Comité diretor 

 O Conselho Diretivo é composto por oito 

membros: quatro membros nomeados 

pela Comissão Europeia, dois peritos 

nomeados pelo Parlamento Europeu e 

dois membros nomeados pelo Grupo BEI. 

 Todos os membros do Conselho Diretivo 

têm direito de voto. 
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 As decisões do Conselho Diretivo devem 

ser tomadas por consenso e em 

conformidade com o disposto no presente 

regulamento. 

 As atas das reuniões do Conselho Diretivo 

são publicadas conforme tiverem sido 

aprovadas por este último. 

 O Conselho Diretivo organiza 

periodicamente consultas das partes 

interessadas, nomeadamente 

coinvestidores, autoridades públicas, 

peritos, estabelecimentos de ensino e 

instituições de investigação, parceiros 

sociais e representantes da sociedade civil, 

sobre a orientação e a execução da 

política de investimentos do InvestEU. 

Or. en 

 

Alteração  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º–A 

 Metodologias de avaliação de riscos 

 1. A Comissão, em cooperação com o 

Grupo BEI e após consulta do conselho 

consultivo composto pelos intervenientes 

de execução, completa o presente 

regulamento, estabelecendo uma 

metodologia de avaliação de riscos. A 

metodologia de avaliação de riscos inclui: 

 a) Uma classificação de risco, a fim de 

garantir um tratamento coerente e 

uniforme de todas as operações 

independentemente da instituição 

intermediária; 

 b) Uma metodologia para avaliar o valor 

em risco e a probabilidade de 
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incumprimento com base em métodos 

estatísticos claros, incluindo critérios 

ambientais, sociais e de governação; 

 c) Um método para avaliar a exposição ao 

risco de incumprimento e de perda dado o 

incumprimento, tendo em conta o valor do 

financiamento, o risco do projeto, os 

prazos de reembolso, as garantias e outros 

indicadores relevantes. 

Or. en 

 

Alteração  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º–A 

 Critérios de avaliação de riscos 

 A Comissão, em estreita cooperação com 

o grupo BEI, enquanto principal parceiro 

de execução, e em coordenação com os 

demais parceiros de execução, completa o 

presente regulamento estabelecendo 

critérios de avaliação de riscos que 

contribuam para a coerência do programa 

e para uma análise e uma comparação 

efetivas das operações no âmbito do 

Fundo InvestEU. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração assegura que a Comissão, em estreita cooperação com o grupo BEI, enquanto 

principal parceiro de execução, e em coordenação com os demais parceiros de execução, 

completa o presente regulamento estabelecendo critérios de avaliação de riscos que 

contribuam para a coerência do programa e para uma análise e uma comparação efetivas 

das operações no âmbito do Fundo InvestEU. 
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Alteração  596 

Othmar Karas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º-B 

 Comité diretor 

 O Fundo InvestEU é gerido por um 

Conselho Diretivo que, para efeitos da 

utilização da garantia da UE, determina, 

em conformidade com os objetivos gerais 

estabelecidos no artigo 3.º: 

 a) A orientação estratégica do Fundo 

InvestEU; 

 b) As políticas e procedimentos 

operacionais necessários para o 

funcionamento do Fundo InvestEU; 

 c) As regras aplicáveis às operações com 

as plataformas de investimento. 

 2. O Conselho Diretivo: 

 a) É composto pelos seguintes seis 

membros: 

 i) Três membros nomeados pela 

Comissão; 

 ii) Um membro nomeado pelo Banco 

Europeu de Investimento; 

 iii) Um membro nomeado pelo conselho 

consultivo de entre os representantes dos 

parceiros de execução. Esse membro não 

pode ser um representante do Grupo BEI; 

 iv) Um perito nomeado pelo Parlamento 

Europeu. O perito não solicita nem recebe 

instruções das instituições, órgãos ou 

organismos da União, dos governos dos 

Estados-Membros ou de qualquer outro 

organismo público ou privado e atua com 

plena independência. O perito exerce as 

suas funções de forma imparcial e no 

interesse do Fundo InvestEU; 
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 b) Elege, de entre os três membros 

nomeados pela Comissão, um presidente 

para um mandato de três anos, renovável 

uma vez; 

 c) Debate e tem na máxima conta as 

posições de todos os membros. Caso os 

membros não consigam fazer convergir as 

suas posições, o Conselho Diretivo decide 

por maioria dos seus membros. As atas 

das reuniões do Conselho Diretivo 

refletem de forma substancial as posições 

de todos os membros. As atas 

circunstanciadas das reuniões do 

Conselho Diretivo são publicadas assim 

que este as tiver aprovado. O Parlamento 

Europeu é imediatamente notificado da 

sua publicação. 

 3. O Conselho Diretivo propõe à 

Comissão alterações da distribuição dos 

montantes referidos no anexo I. 

 4. O Conselho Diretivo organiza 

periodicamente consultas das partes 

interessadas, nomeadamente 

coinvestidores, autoridades públicas, 

peritos, estabelecimentos de ensino, 

instituições de formação e investigação, 

parceiros sociais e representantes da 

sociedade civil, sobre a orientação e a 

execução da política de investimentos ao 

abrigo do presente regulamento. 

 5. O Conselho Diretivo é assistido por um 

secretariado, em conformidade com o 

artigo 19.º, n.º 2, do presente 

regulamento. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração institui um comité diretor que reflete a estrutura de governação definida 

no âmbito do FEIE e prevê que as atas circunstanciadas das reuniões do Conselho Diretivo 

sejam publicadas logo que este as aprove. Estipula ainda que o Conselho Diretivo é assistido 

por um secretariado no exercício das suas funções administrativas e de secretariado. 
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Alteração  597 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º-B 

 Painel de avaliação 

 1. Cada parceiro de execução deve utilizar 

um painel de avaliação de indicadores 

(«painel de avaliação») para avaliar a 

qualidade e a solidez dos investimentos 

potencialmente apoiados pela garantia da 

UE. O painel de avaliação deve assegurar 

uma avaliação independente, 

transparente e harmonizada da utilização 

real e potencial da garantia da UE. 

 2. Cada parceiro de execução preenche o 

painel de avaliação no que respeita às 

suas propostas de operações de 

financiamento e investimento. Se a 

operação de investimento for proposta por 

vários parceiros de execução, o painel de 

avaliação deve ser preenchido 

conjuntamente pelos vários parceiros de 

execução envolvidos. 

 3. O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas, 

resultante da aplicação da metodologia de 

avaliação de riscos a que se refere o 

artigo 17.º-A; 

 b) As vantagens para os beneficiários 

financeiros; 

 c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade; 

 d) A qualidade e o contributo da operação 

de investimento para o crescimento 

sustentável e inclusivo e para o emprego; 

 e) O contributo da operação de 
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investimento para a concretização dos 

objetivos do Programa InvestEU; 

 f) A contribuição técnica e financeira 

para o projeto. 

 4. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados nos termos do artigo 26.º a 

fim de completar o presente regulamento 

através do estabelecimento de regras 

pormenorizadas para a utilização do 

painel de avaliação pelos parceiros de 

execução. 

 5. Sempre que necessário, o Grupo BEI, 

no âmbito da sua parceria com a 

Comissão, pode prestar assistência aos 

parceiros de execução na aplicação da 

metodologia de avaliação de riscos e na 

compilação do painel de avaliação. Deve 

assegurar que a metodologia de 

classificação é corretamente aplicada e 

que os painéis de avaliação apresentados 

ao Comité de Investimento são de elevada 

qualidade. 

Or. en 

 

Alteração  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º-B 

 Painel de avaliação 

 1. Cada parceiro de execução deve utilizar 

um painel de avaliação de indicadores 

(«painel de avaliação») para avaliar a 

qualidade e a solidez dos investimentos 

potencialmente apoiados pela garantia da 

UE. O painel de avaliação deve assegurar 

uma avaliação independente, 

transparente e harmonizada da utilização 
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real e potencial da garantia da UE. 

 2. Cada parceiro de execução preenche o 

painel de avaliação no que respeita às 

suas propostas de operações de 

financiamento e investimento. Se a 

operação de investimento for proposta por 

vários parceiros de execução, o painel de 

avaliação deve ser preenchido 

conjuntamente pelos vários parceiros de 

execução envolvidos. 

 3. O painel de avaliação contém, em 

particular, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas, 

resultante da aplicação da metodologia de 

avaliação de riscos a que se refere o 

artigo 17.º-A; 

 b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade; 

 d) A qualidade e o contributo da operação 

de investimento para o crescimento 

sustentável e o emprego; 

 e) O contributo da operação de 

investimento para a concretização dos 

objetivos do Programa InvestEU; 

 f) A contribuição técnica e financeira 

para o projeto. 

 4. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados nos termos do artigo 26.º a 

fim de completar o presente regulamento 

através do estabelecimento de regras 

pormenorizadas para a utilização do 

painel de avaliação pelos parceiros de 

execução. 

 5. Sempre que necessário, o Grupo BEI 

e/ou a Comissão podem prestar 

assistência aos parceiros de execução na 

aplicação da metodologia de avaliação de 

riscos e na compilação do painel de 

avaliação. Devem assegurar que a 
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metodologia de classificação é 

corretamente aplicada e que os painéis de 

avaliação apresentados ao Comité de 

Investimento são de elevada qualidade. 

Or. en 

 

Alteração  599 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.°-C 

 Metodologias de avaliação de riscos 

  1. A Comissão, em cooperação com o 

Grupo BEI, completa o presente 

regulamento, estabelecendo uma 

metodologia de avaliação de riscos. A 

metodologia de avaliação de riscos 

inclui:  

 a) Uma classificação de risco, a fim de 

garantir um tratamento coerente e 

uniforme de todas as operações, 

independentemente da instituição 

intermediária;  

 b) Uma metodologia para avaliar o valor 

em risco e a probabilidade de 

incumprimento com base em métodos 

estatísticos claros, incluindo critérios 

ambientais, sociais e de governação;  

 c) Um método para avaliar a exposição ao 

risco de incumprimento e de perda dado o 

incumprimento, tendo em conta o valor do 

financiamento, o risco do projeto, os 

prazos de reembolso, as garantias e outros 

indicadores relevantes.  

Or. en 
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Alteração  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Equipa de projeto  

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

 

2. Cada parceiro de execução afeta peritos 

à equipa de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

 

3. A Comissão verifica se as operações de 

financiamento e investimento propostas 

pelos parceiros de execução são 

conformes à legislação e às políticas da 

União. 

 

4.  

Sob reserva da confirmação pela 

Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

 

O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 

a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 
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b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 

c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 

 

Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas 

e harmonizadas para que esta possa 

efetuar a sua análise de risco e elaborar o 

painel de avaliação. 

 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 

de quaisquer conflitos de interesses. 

 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

 

Or. en 

 

Alteração  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 
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Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Equipa de projeto  

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

 

2. Cada parceiro de execução afeta peritos 

à equipa de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

 

3. A Comissão verifica se as operações de 

financiamento e investimento propostas 

pelos parceiros de execução são 

conformes à legislação e às políticas da 

União. 

 

4.  

Sob reserva da confirmação pela 

Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

 

O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 

a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 

 

b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 

c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 
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Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas 

e harmonizadas para que esta possa 

efetuar a sua análise de risco e elaborar o 

painel de avaliação. 

 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 

de quaisquer conflitos de interesses. 

 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

 

Or. en 

Justificação 

Duplicação de tarefas com, por exemplo, bancos nacionais que são perfeitamente capazes de 

elaborar perfis de risco ou verificar os critérios de elegibilidade; outra instituição, com a sua 

metodologia própria, pode lançar a confusão e prolongar os procedimentos sem qualquer 

valor acrescentado. Ver igualmente o considerando 27. 

 

Alteração  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 
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Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Equipa de projeto  

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

 

2. Cada parceiro de execução afeta peritos 

à equipa de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

 

3. A Comissão verifica se as operações de 

financiamento e investimento propostas 

pelos parceiros de execução são 

conformes à legislação e às políticas da 

União. 

 

4.  

Sob reserva da confirmação pela 

Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

 

O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 

a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 

 

b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 
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c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 

 

Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas 

e harmonizadas para que esta possa 

efetuar a sua análise de risco e elaborar o 

painel de avaliação. 

 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 

de quaisquer conflitos de interesses. 

 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

 

Or. en 

Justificação 

Para evitar uma maior complexidade, um processo de aprovação mais prolongado e riscos 

em matéria de confidencialidade de informações e conflitos de interesses, é suprimida a 

equipa de projeto na proposta da Comissão. Em conformidade com a alteração ao 

artigo 19.º, n.º 2, é criado um secretariado para assistir o Comité de Investimento e o 

Conselho Diretivo na execução das suas tarefas administrativas e de secretariado. 
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Alteração  603 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Equipa de projeto  

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

 

2. Cada parceiro de execução afeta peritos 

à equipa de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

 

3. A Comissão verifica se as operações de 

financiamento e investimento propostas 

pelos parceiros de execução são 

conformes à legislação e às políticas da 

União. 

 

4.  

Sob reserva da confirmação pela 

Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

 

O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 

a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 
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b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 

c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 

 

Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas 

e harmonizadas para que esta possa 

efetuar a sua análise de risco e elaborar o 

painel de avaliação. 

 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 

de quaisquer conflitos de interesses. 

 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

 

Or. en 

 

Alteração  604 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 
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Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Equipa de projeto  

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

 

2. Cada parceiro de execução afeta peritos 

à equipa de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

 

3. A Comissão verifica se as operações de 

financiamento e investimento propostas 

pelos parceiros de execução são 

conformes à legislação e às políticas da 

União. 

 

4.  

Sob reserva da confirmação pela 

Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

 

O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 

a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 

 

b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 

c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 
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Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas 

e harmonizadas para que esta possa 

efetuar a sua análise de risco e elaborar o 

painel de avaliação. 

 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 

de quaisquer conflitos de interesses. 

 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

 

Or. en 

 

Alteração  605 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 
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Equipa de projeto  

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

 

2. Cada parceiro de execução afeta peritos 

à equipa de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

 

3. A Comissão verifica se as operações de 

financiamento e investimento propostas 

pelos parceiros de execução são 

conformes à legislação e às políticas da 

União. 

 

4.  

Sob reserva da confirmação pela 

Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

 

O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 

a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 

 

b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 

c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 

 

Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas 

e harmonizadas para que esta possa 

efetuar a sua análise de risco e elaborar o 
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painel de avaliação. 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 

de quaisquer conflitos de interesses. 

 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

 

Or. en 

 

Alteração  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Equipa de projeto  

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 
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execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

2. Cada parceiro de execução afeta peritos 

à equipa de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

 

3. A Comissão verifica se as operações de 

financiamento e investimento propostas 

pelos parceiros de execução são 

conformes à legislação e às políticas da 

União. 

 

4.  

Sob reserva da confirmação pela 

Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

 

O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 

a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 

 

b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 

c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 

 

Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas 

e harmonizadas para que esta possa 

efetuar a sua análise de risco e elaborar o 

painel de avaliação. 

 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 
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financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 

de quaisquer conflitos de interesses. 

 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

 

Or. en 

 

Alteração  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Equipa de projeto Painel de avaliação 

Or. en 

 

Alteração  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  609 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos independentes e 

qualificados. 

Or. en 

 

Alteração  610 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos qualificados 

remunerados, colocados a tempo inteiro à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução ou selecionados através de um 

convite à apresentação de candidaturas. 



 

PE630.411v01-00 36/135 AM\1168409PT.docx 

PT 

Or. en 

 

Alteração  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Cada parceiro de execução afeta 

peritos à equipa de projeto. O número de 

peritos é estabelecido no acordo de 

garantia. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  612 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Cada parceiro de execução afeta 

peritos à equipa de projeto. O número de 

peritos é estabelecido no acordo de 

garantia. 

2. A equipa de projeto é composta 

por peritos independentes remunerados 

selecionados no âmbito de um convite à 

apresentação de candidaturas com base 

nos seus conhecimentos comprovados 

recentes, na sua competência e na sua 

experiência numa ou várias tarefas 

incluídas no mandato da equipa. Cada 

parceiro de execução afeta peritos à equipa 

de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

Or. en 

 

Alteração  613 

Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Cada parceiro de execução afeta 

peritos à equipa de projeto. O número de 

peritos é estabelecido no acordo de 

garantia. 

2. Cada parceiro de execução afeta 

peritos à equipa de projeto. O número de 

peritos é estabelecido no acordo de 

garantia. 

Or. en 

 

Alteração  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados nos termos do 

artigo 26.º para completar o presente 

regulamento através da criação de um 

painel de indicadores a utilizar para 

assegurar uma avaliação independente e 

transparente das operações potenciais e 

efetivas apoiadas pela garantia da UE. 

 O painel de avaliação é composto por três 

pilares: 

 - um pilar relativo à «orientação 

estratégica», que inclui indicadores que 

permitem avaliar a medida em que uma 

operação proposta pode ser considerada 

«adicional», tal como definido no 

presente regulamento, bem como a 

medida em que a mesma contribui para os 

objetivos gerais estabelecidos no 

artigo 9.º; 

 - um pilar relativo ao «impacto nos 

cidadãos», que inclui indicadores como a 

criação de emprego a longo prazo e o 

valor acrescentado bruto, ponderados pela 

taxa de desemprego e pelos hiatos do 



 

PE630.411v01-00 38/135 AM\1168409PT.docx 

PT 

produto aplicáveis nas zonas geográficas 

em causa e estabelecendo uma distinção 

entre efeitos diretos e indiretos; 

 - um pilar relativo à «execução técnica», 

que inclui indicadores relativos à 

eficiência do processo de investimento, 

como o rácio entre os compromissos 

públicos e privados, a qualidade e as 

capacidades dos promotores, dos 

intermediários e das plataformas. 

 As pontuações obtidas em cada pilar são 

combinadas como uma soma ponderada, 

em que as pontuações dos pilares 

«orientação estratégica» e «impacto nos 

cidadãos» têm uma ponderação 

equivalente e a pontuação do pilar 

«execução técnica» tem um peso não 

superior a metade da ponderação aplicada 

aos outros pilares. 

Or. en 

 

Alteração  615 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão pode selecionar 

peritos qualificados e independentes 

adicionais com experiência pertinente 

comprovada na gestão de carteiras de 

risco e em garantias, através de um 

convite à apresentação de candidaturas. 

Or. en 

 

Alteração  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão verifica se as 

operações de financiamento e 

investimento propostas pelos parceiros de 

execução são conformes à legislação e às 

políticas da União. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Sob reserva da confirmação pela 
Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das operações 

de financiamento e investimento propostas 

a realizar pelos parceiros de execução. As 

operações de financiamento e investimento 

são em seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

Antes de transmitir um projeto ao Comité 

de Investimento, a Comissão avalia a 

compatibilidade das operações de 

investimento e financiamento 

apresentadas pelos parceiros de execução 

com o direito e as políticas da União. Um 

procedimento específico permitirá à 

Comissão efetuar um controlo de 

qualidade procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e investimento 

propostas a realizar pelos parceiros de 

execução. A Comissão pode solicitar aos 

parceiros de execução esclarecimentos 

sobre as questões acima referidas e 

ajustar as pontuações do painel de 

avaliação de questões não financeiras em 

conformidade. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 40/135 AM\1168409PT.docx 

PT 

 

Alteração  618 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Sob reserva da confirmação pela Comissão 

prevista no n.º 3, a equipa de projeto efetua 

um controlo de qualidade procedendo à 

análise prévia das operações de 

financiamento e investimento propostas a 

realizar pelos parceiros de execução. As 

operações de financiamento e investimento 

são em seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

Sob reserva da confirmação pela Comissão 

prevista no artigo 17-A (novo), a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

independente e imparcial procedendo à 

análise prévia das operações de 

financiamento e investimento propostas a 

realizar pelos parceiros de execução. As 

operações de financiamento e investimento 

são em seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 

c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade, nomeadamente a 

conformidade com as normas ambientais 

da UE, com a Carta dos Direitos 

Fundamentais e com o princípio da 

«eficiência energética em primeiro lugar» 

da União da Energia. 

Or. en 

 

Alteração  621 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) - a conceção e avaliação dos 

aspetos da avaliação de impacto e 

resultados relacionados com o setor 

bancário; 

 - a estruturação das modalidades das 

garantias e dos contratos com parceiros 

de execução; 

Or. en 

 

Alteração  622 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) A qualidade e o contributo da 

operação de investimento para o 

crescimento sustentável e o emprego; 
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Or. en 

 

Alteração  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) A qualidade e o contributo da 

operação de investimento para o 

crescimento sustentável e o emprego; 

Or. en 

 

Alteração  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-B) O contributo da operação de 

investimento para a concretização dos 

objetivos do Programa InvestEU; 

Or. en 

 

Alteração  625 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-B) O contributo da operação de 

investimento para a concretização dos 
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objetivos do programa; 

Or. en 

 

Alteração  626 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c-C) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-C) A contribuição técnica e 

financeira para o projeto. 

Or. en 

 

Alteração  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c-C) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-C) A contribuição técnica e 

financeira para o projeto; 

Or. en 

 

Alteração  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c-D) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-D) Se a operação proposta aborda as 

deficiências do mercado e de coordenação 
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ou situações de investimento insuficiente 

identificadas. 

Or. en 

 

Alteração  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas e 

harmonizadas para que esta possa efetuar a 

sua análise de risco e elaborar o painel de 

avaliação. 

Cada parceiro de execução fornece à 

Comissão informações adequadas e 

harmonizadas para que esta possa efetuar a 

sua análise de risco e elaborar o painel de 

avaliação. 

Or. en 

 

Alteração  630 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

5. Sempre que necessário, a 

Comissão pode prestar assistência aos 

parceiros de execução na aplicação da 

metodologia de avaliação dos riscos e na 

compilação do painel de avaliação. Deve 

assegurar que a metodologia de 

classificação é corretamente aplicada e 

que os painéis de avaliação apresentados 

ao Comité de Investimento são de elevada 

qualidade. Na sequência da verificação da 

qualidade e do controlo de qualidade 

mediante análise prévia, a Comissão 

ajusta as pontuações do painel de 

avaliação de questões não financeiras 

antes de o transmitir ao Comité de 

Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 

de quaisquer conflitos de interesses. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  635 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 
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8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

8. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados nos termos do 

artigo 26.º para completar o presente 

regulamento através do estabelecimento 

de regras pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. O 

painel de avaliação deve assegurar uma 

avaliação independente e transparente da 

utilização real e potencial da garantia da 

UE. 

Or. en 

 

Alteração  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 18.º-A 

 Controlo de qualidade pela Comissão 

Europeia 

 Antes de transmitir um projeto ao Comité 

de Investimento, a Europeu Comissão 

avalia a compatibilidade das operações de 

investimento e financiamento 

apresentadas pelos parceiros de execução 

com o direito e as políticas da União. Um 

procedimento específico permitirá à 

Comissão efetuar um controlo de 

qualidade procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. A Comissão pode 

solicitar aos parceiros de execução 

esclarecimentos sobre as questões acima 

referidas e ajustar as pontuações do 

painel de avaliação de questões não 

financeiras em conformidade, conforme 

descrito no artigo 17.º, n.º 5. 
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Or. en 

 

Alteração  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 18.º-B 

 O painel de avaliação contém, em 

particular, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas, 

resultante da aplicação da metodologia de 

avaliação de riscos a que se refere o 

artigo 17.º-A; 

 b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 c) A conformidade com os compromissos 

da UE no âmbito dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, do 

Acordo de Paris em matéria de alterações 

climáticas, do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais e da Carta dos Direitos 

Fundamentais; 

 d) A qualidade e o contributo da operação 

de investimento para o crescimento 

sustentável e a criação de postos de 

trabalho de alta qualidade na UE; 

 e) O contributo da operação de 

investimento para a concretização dos 

objetivos do Programa InvestEU; 

 f) A contribuição técnica e financeira 

para o projeto. 

 g) Se a operação proposta aborda as 

deficiências do mercado ou as situações 

de investimento insuficiente identificadas. 

 Sempre que necessário, a Comissão pode 

prestar assistência aos parceiros de 
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execução na aplicação da metodologia de 

avaliação de riscos e na compilação do 

painel de avaliação. Deve assegurar que a 

metodologia de classificação é 

corretamente aplicada e que os painéis de 

avaliação apresentados ao Comité de 

Investimento são de elevada qualidade. 

Na sequência da verificação da qualidade 

e do controlo de qualidade mediante 

análise prévia, a Comissão ajusta as 

pontuações do painel de avaliação de 

questões não financeiras antes de o 

transmitir ao Comité de Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. É criado um Comité de 

Investimento ao qual incumbe: 

1. É criado um Comité de 

Investimento plenamente independente ao 

qual incumbe: 

Or. en 

Justificação 

O Comité de Investimento deve ser plenamente independente. 

 

Alteração  639 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. É criado um Comité de 

Investimento ao qual incumbe: 

1. É criado um Comité de 

Investimento independente ao qual 
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incumbe: 

Or. en 

 

Alteração  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Verificar a sua conformidade com o 

presente regulamento e as diretrizes 

relevantes em matéria de investimento, 

com particular destaque para o requisito de 

adicionalidade referido no [artigo 209.º, 

n.º 2, alínea b)] do [Regulamento 

Financeiro], bem como o requisito relativo 

à captação de investimento privado 

referido no [artigo 209.º, n.º 2, alínea d)] 

do [mesmo regulamento]; e 

b) Verificar a sua conformidade com o 

presente regulamento e as diretrizes 

relevantes em matéria de investimento, 

com particular destaque para o requisito de 

adicionalidade referido no artigo 7.º-A do 

presente Regulamento, bem como o 

requisito relativo à captação de 

investimento privado referido no 

[artigo 209.º, n.º 2, alínea d)] do 

[regulamento Financeiro]; e 

Or. en 

Justificação 

Alinhamento com a alteração do artigo 7.º-A (novo) relativa à adicionalidade. 

 

Alteração  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Verificar a sua conformidade com o 

presente regulamento e as diretrizes 

relevantes em matéria de investimento, 

com particular destaque para o requisito de 

adicionalidade referido no [artigo 209.º, 

n.º 2, alínea b)] do [Regulamento 

Financeiro], bem como o requisito relativo 

b) Verificar a sua conformidade com o 

presente regulamento e as diretrizes 

relevantes em matéria de investimento, 

com particular destaque para o requisito de 

adicionalidade referido no [artigo 209.º, 

n.º 2, alínea b)] do [Regulamento 

Financeiro], bem como, se for caso disso, 
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à captação de investimento privado 

referido no [artigo 209.º, n.º 2, alínea d)] 

do [mesmo regulamento]; e 

o requisito relativo à captação de 

investimento privado referido no 

[artigo 209.º, n.º 2, alínea d)] do [mesmo 

regulamento]; e 

Or. en 

 

Alteração  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Verificar a sua conformidade com 

o requisito específico de adicionalidade 

estabelecido no artigo 10.º-A. 

Or. en 

 

Alteração  643 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 - alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Sempre que o julgar necessário, 

instar a Comissão a alterar as diretrizes 

em matéria de investimento e/ou a emitir 

diretrizes adicionais. 

Or. en 

 

Alteração  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O Comité de Investimento reúne-se em 

quatro formações diferentes, 

correspondentes às vertentes estratégicas 

referidas no artigo 7.º, n.º 1. 

O Comité de Investimento reúne-se em 

cinco formações diferentes, 

correspondentes às vertentes estratégicas 

referidas no artigo 7.º, n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  645 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por seis peritos externos 

remunerados. Os peritos são selecionados 

em conformidade com o [artigo 237.º] do 

[Regulamento Financeiro] e nomeados pela 

Comissão para um mandato com uma 

duração máxima de quatro anos. O 

mandato é renovável, mas não pode 

exceder sete anos, no total. A Comissão 

pode decidir renovar o mandato de um 

membro do Comité de Investimento em 

funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por doze peritos externos 

remunerados. Os peritos independentes são 

selecionados em conformidade com o 

[artigo 237.º] do [Regulamento 

Financeiro]. Seis peritos são nomeados 

pela Comissão e seis são nomeados pelos 

parceiros de execução de acordo com um 

sistema de rotação entre os bancos ou as 

instituições de fomento nacionais do BEI 

para um mandato com uma duração 

máxima de quatro anos. O mandato é 

renovável, mas não pode exceder sete anos, 

no total. A Comissão e os parceiros de 

execução podem decidir renovar o 

mandato de um membro do Comité de 

Investimento em funções, sem recorrer ao 

procedimento previsto no presente número. 

Or. en 

 

Alteração  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por seis peritos externos 

remunerados. Os peritos são selecionados 

em conformidade com o [artigo 237.º] do 

[Regulamento Financeiro] e nomeados pela 

Comissão para um mandato com uma 

duração máxima de quatro anos. O 

mandato é renovável, mas não pode 

exceder sete anos, no total. A Comissão 

pode decidir renovar o mandato de um 

membro do Comité de Investimento em 

funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por seis peritos externos 

remunerados. Os peritos são selecionados 

em conformidade com o [artigo 237.º] do 

[Regulamento Financeiro] e nomeados pela 

Comissão para um mandato com uma 

duração máxima de quatro anos. O 

mandato é renovável, mas não pode 

exceder sete anos, no total. O Conselho 

Diretivo pode decidir renovar o mandato 

de um membro do Comité de Investimento 

em funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 

Or. en 

Justificação 

Clarificação em conformidade com o projeto de relatório. 

 

Alteração  647 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por seis peritos externos 

remunerados. Os peritos são selecionados 

em conformidade com o [artigo 237.º] do 

[Regulamento Financeiro] e nomeados pela 

Comissão para um mandato com uma 

duração máxima de quatro anos. O 

mandato é renovável, mas não pode 

exceder sete anos, no total. A Comissão 

pode decidir renovar o mandato de um 

membro do Comité de Investimento em 

funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por sete peritos externos 

remunerados. Os peritos são selecionados 

em conformidade com o [artigo 237.º] do 

[Regulamento Financeiro] e nomeados pela 

Comissão para um mandato com uma 

duração máxima de quatro anos. O 

mandato é renovável, mas não pode 

exceder sete anos, no total. A Comissão 

pode decidir renovar o mandato de um 

membro do Comité de Investimento em 

funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 
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Or. en 

 

Alteração  648 

Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por seis peritos externos 

remunerados. Os peritos são selecionados 

em conformidade com o [artigo 237.º] do 

[Regulamento Financeiro] e nomeados pela 

Comissão para um mandato com uma 

duração máxima de quatro anos. O 

mandato é renovável, mas não pode 

exceder sete anos, no total. A Comissão 

pode decidir renovar o mandato de um 

membro do Comité de Investimento em 

funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por seis peritos externos 

remunerados, bem como um representante 

de cada Estado-membro. Os peritos são 

selecionados em conformidade com o 

[artigo 237.º] do [Regulamento Financeiro] 

e nomeados pela Comissão para um 

mandato com uma duração máxima de 

quatro anos. O mandato é renovável, mas 

não pode exceder sete anos, no total. A 

Comissão pode decidir renovar o mandato 

de um membro do Comité de Investimento 

em funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 

Or. pt 

 

Alteração  649 

Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

A composição do Comité de Investimento 

deve ser de molde a garantir-lhe um amplo 

conhecimento dos setores abrangidos pelas 

vertentes estratégicas referidas no 

artigo 7.º, n.º 1, e dos mercados 

geográficos da União, devendo também ser 

assegurado o seu equilíbrio global em 

termos de género. 

A composição do Comité de Investimento 

deve ser de molde a garantir-lhe um amplo 

conhecimento dos setores abrangidos pelas 

vertentes estratégicas referidas no 

artigo 7.º, n.º 1, dos mercados geográficos 

da União, das necessidades específicas de 

cada país em termos de desenvolvimento 

socioeconómico, devendo também ser 

assegurado o seu equilíbrio global em 
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termos de género. 

Or. pt 

 

Alteração  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

Quatro membros devem ser membros 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. A 

Comissão afeta os membros do Comité de 

Investimento à formação ou formações 

apropriadas deste último. O Comité de 

Investimento elege um presidente entre os 

seus membros permanentes. 

Quatro membros devem ser membros 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. O 

Conselho Diretivo afeta os membros do 

Comité de Investimento à formação ou 

formações apropriadas deste último. O 

Comité de Investimento elege um 

presidente entre os seus membros 

permanentes. 

Or. en 

Justificação 

Clarificação em conformidade com o projeto de relatório. 

 

Alteração  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

Quatro membros devem ser membros Quatro membros devem ser membros 



 

PE630.411v01-00 56/135 AM\1168409PT.docx 

PT 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. A 

Comissão afeta os membros do Comité de 

Investimento à formação ou formações 

apropriadas deste último. O Comité de 

Investimento elege um presidente entre os 

seus membros permanentes. 

permanentes das cinco formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. A 

Comissão afeta os membros do Comité de 

Investimento à formação ou formações 

apropriadas deste último. O Comité de 

Investimento elege um presidente entre os 

seus membros permanentes. 

Or. en 

 

Alteração  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

Quatro membros devem ser membros 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. A 

Comissão afeta os membros do Comité de 

Investimento à formação ou formações 

apropriadas deste último. O Comité de 

Investimento elege um presidente entre os 

seus membros permanentes. 

Quatro membros devem ser membros 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir  três 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis e outro 

em políticas culturais e criativas. O seu 

voto deve ser tido em conta nas decisões 

relativas a assuntos da sua competência. 

A Comissão afeta os membros do Comité 

de Investimento à formação ou formações 

apropriadas deste último. O Comité de 

Investimento elege um presidente entre os 

seus membros permanentes. 

Or. en 
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Alteração  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adota o regulamento interno e 

gere o secretariado do Comité de 

Investimento. 

É criado um secretariado para assistir o 

Comité de Investimento e o Conselho 

Diretivo na execução das suas tarefas 

administrativas e de secretariado. O 

Conselho Diretivo adota o regulamento 

interno e estabelece as disposições 

relativas à gestão do secretariado. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração assegura a criação de um secretariado para assistir o Comité de 

Investimento e o Conselho Diretivo na execução das suas tarefas administrativas e de 

secretariado. O Conselho Diretivo adota o regulamento interno e estabelece as disposições 

relativas à gestão do secretariado. 

 

Alteração  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adota o regulamento interno e 

gere o secretariado do Comité de 

Investimento. 

A Comissão adota o regulamento interno e 

acolhe o secretariado do Comité de 

Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  655 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adota o regulamento interno e 

gere o secretariado do Comité de 

Investimento. 

A Comissão adota o regulamento interno e 

o BEI gere o secretariado do Comité de 

Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  656 

Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Quando participam nas atividades do 

Comité de Investimento, os membros 

desempenham as suas funções de forma 

imparcial e no interesse exclusivo do 

Fundo InvestEU. Não solicitam nem 

aceitam instruções dos parceiros de 

execução, das instituições da União, dos 

Estados-Membros ou de qualquer outro 

organismo público ou privado. 

Quando participam nas atividades do 

Comité de Investimento, os peritos 

desempenham as suas funções de forma 

imparcial e no interesse exclusivo do 

Fundo InvestEU. Não solicitam nem 

aceitam instruções dos parceiros de 

execução, das instituições da União, dos 

Estados-Membros ou de qualquer outro 

organismo público ou privado. 

Or. pt 

 

Alteração  657 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os CV e as declarações de interesses dos 

membros do Comité de Investimento 

devem ser publicados e permanentemente 

atualizados. Cada membro do Comité de 

Investimento comunica sem demora à 

Comissão todas as informações necessárias 

à verificação, a qualquer momento, da 

Os CV e as declarações de interesses dos 

membros do Comité de Investimento 

devem ser publicados e permanentemente 

atualizados. Cada membro do Comité de 

Investimento comunica sem demora à 

Comissão e ao Conselho Diretivo todas as 

informações necessárias à verificação, a 
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ausência de conflitos de interesses. qualquer momento, da ausência de 

conflitos de interesses. 

Or. en 

 

Alteração  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os CV e as declarações de interesses dos 

membros do Comité de Investimento 

devem ser publicados e permanentemente 

atualizados. Cada membro do Comité de 

Investimento comunica sem demora à 

Comissão todas as informações necessárias 

à verificação, a qualquer momento, da 

ausência de conflitos de interesses. 

Os CV e as declarações de interesses dos 

membros do Comité de Investimento 

devem ser publicados e permanentemente 

atualizados. Cada membro do Comité de 

Investimento comunica sem demora à 

Comissão e ao Conselho Diretivo todas as 

informações necessárias à verificação, a 

qualquer momento, da ausência de 

conflitos de interesses. 

Or. en 

Justificação 

Clarificação em conformidade com o projeto de relatório. 

 

Alteração  659 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão pode destituir um membro das 

suas funções se não respeitar os requisitos 

enunciados no presente número ou por 

outros motivos devidamente justificados. 

O Conselho Diretivo pode destituir um 

membro das suas funções se não respeitar 

os requisitos enunciados no presente 

número ou por outros motivos devidamente 

justificados. 

Or. en 
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Alteração  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão pode destituir um membro das 

suas funções se não respeitar os requisitos 

enunciados no presente número ou por 

outros motivos devidamente justificados. 

O Conselho Diretivo pode destituir um 

membro das suas funções se não respeitar 

os requisitos enunciados no presente 

número ou por outros motivos devidamente 

justificados. 

Or. en 

Justificação 

Clarificação em conformidade com o projeto de relatório. 

 

Alteração  661 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 O BEI prevê um secretariado, cuja gestão 

será acordada nos termos do artigo 19.º, 

n.º 2, do presente regulamento, para 

assistir o Comité de Investimento 

InvestEU. 

Or. en 

 

Alteração  662 

Barbara Kappel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 O BEI prevê um secretariado, cuja gestão 

será acordada nos termos do artigo 19.º, 

n.º 2, do presente regulamento, para 

assistir o Comité de Investimento 

InvestEU. 

Or. en 

 

Alteração  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No exercício das suas funções em 

conformidade com o presente artigo, o 

Comité de Investimento baseia-se na 

documentação apresentada pelos parceiros 

de execução e em qualquer outro 

documento que o referido comité 

considerar relevante. As avaliações de 

projeto efetuadas por um parceiro de 

execução não são vinculativas para o 

Comité de Investimento para efeitos de 

uma operação de financiamento ou 

investimento que beneficie da cobertura 

pela garantia da UE. 

No exercício das suas funções em 

conformidade com o presente artigo, o 

Comité de Investimento baseia-se na 

documentação apresentada pelos parceiros 

de execução e em qualquer outro 

documento que o referido comité 

considerar relevante. Os painéis de 

avaliação facultados por um parceiro de 

execução não são vinculativos para o 

Comité de Investimento para efeitos de 

uma operação de financiamento ou 

investimento que beneficie da cobertura 

pela garantia da UE. O presidente do 

Comité de Investimento convida um 

representante do parceiro de execução 

pertinente a apresentar o seu painel de 

avaliação e esse representante deve estar 

disponível para responder às perguntas 

colocadas pelos membros do Comité de 

Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  664 

Eva Kaili 
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Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No exercício das suas funções em 

conformidade com o presente artigo, o 

Comité de Investimento baseia-se na 

documentação apresentada pelos parceiros 

de execução e em qualquer outro 

documento que o referido comité 

considerar relevante. As avaliações de 

projeto efetuadas por um parceiro de 

execução não são vinculativas para o 

Comité de Investimento para efeitos de 

uma operação de financiamento ou 

investimento que beneficie da cobertura 

pela garantia da UE. 

No exercício das suas funções em 

conformidade com o presente artigo, o 

Comité de Investimento baseia-se na 

documentação apresentada pelos parceiros 

de execução e em qualquer outro 

documento que o referido comité 

considerar relevante. Os painéis de 

avaliação facultados por um parceiro de 

execução não são vinculativos para o 

Comité de Investimento para efeitos de 

uma operação de financiamento ou 

investimento que beneficie da cobertura 

pela garantia da UE. O presidente do 

Comité de Investimento convida um 

representante do parceiro de execução 

pertinente a apresentar o seu painel de 

avaliação e esse representante deve estar 

disponível para responder às perguntas 

colocadas pelos membros do Comité de 

Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

No exercício das suas funções em 

conformidade com o presente artigo, o 

Comité de Investimento baseia-se na 

documentação apresentada pelos parceiros 

de execução e em qualquer outro 

documento que o referido comité 

considerar relevante. As avaliações de 

projeto efetuadas por um parceiro de 

execução não são vinculativas para o 

Comité de Investimento para efeitos de 

No exercício das suas funções em 

conformidade com o presente artigo, o 

Comité de Investimento é assistido por um 

secretariado acolhido pela Comissão e 

responsável pelo presidente do Comité de 

Investimento. O secretariado verifica a 

completude da documentação apresentada 

pelos parceiros de execução, que inclui um 

formulário de pedido normalizado, o 

painel de avaliação e qualquer outro 
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uma operação de financiamento ou 

investimento que beneficie da cobertura 

pela garantia da UE. 

documento que o referido comité 

considerar relevante. O Comité de 

Investimento solicita esclarecimentos aos 

parceiros de execução no decurso das 

suas reuniões ou através de pedidos de 

informações complementares a apresentar 

numa reunião subsequente. As avaliações 

de projeto efetuadas por um parceiro de 

execução não são vinculativas para o 

Comité de Investimento para efeitos de 

uma operação de financiamento ou 

investimento que beneficie da cobertura 

pela garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Para a avaliação e verificação das 

propostas. o Comité de Investimento 

recorre ao painel de indicadores referido no 

artigo 18.º, n.º 3. 

Para a avaliação e verificação das 

propostas. o Comité de Investimento 

recorre ao painel de indicadores referido no 

artigo 17.º-B (novo). 

Or. en 

 

Alteração  667 

Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. O Comité de Investimento deve 

assegurar uma distribuição equilibrada e 

justa do investimento entre os diferentes 

países e regiões, garantindo assim a 

promoção da coesão económica, social e 
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territorial. 

Or. pt 

Alteração  668 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

As conclusões do Comité de Investimento 

são adotadas por maioria simples de todos 

os seus membros. Em caso de empate na 

votação, o Presidente do Comité de 

Investimento tem voto de qualidade. 

As conclusões do Comité de Investimento 

são adotadas por maioria simples de todos 

os seus membros, se esta maioria simples 

incluir pelo menos um dos dois peritos de 

cada vertente estratégica. Em caso de 

empate na votação, o Presidente do Comité 

de Investimento tem voto de qualidade. 

Or. en 

 

Alteração  669 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

As conclusões do Comité de Investimento 

são adotadas por maioria simples de todos 

os seus membros. Em caso de empate na 

votação, o Presidente do Comité de 

Investimento tem voto de qualidade. 

As conclusões do Comité de Investimento 

são adotadas por maioria simples de todos 

os seus membros, que deve incluir o voto 

de, pelo menos, um perito da vertente 

estratégica em apreço. Em caso de empate 

na votação, o Presidente do Comité de 

Investimento tem voto de qualidade. 

Or. en 

 

Alteração  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

As conclusões do Comité de Investimento 

que aprovem o apoio da garantia da UE 

para uma operação de financiamento ou 

investimento devem ser publicadas e 

incluir a fundamentação dessa aprovação. 

A publicação não deve conter 

informações comercialmente sensíveis. 

As conclusões do Comité de Investimento 

que aprovem o apoio da garantia da UE 

para uma operação de financiamento ou 

investimento devem ser publicadas e 

incluir a fundamentação dessa aprovação, 

os critérios aplicados e o painel de 

avaliação de indicadores. Deve ser 

conferida especial atenção ao 

cumprimento do critério de 

adicionalidade. 

Or. en 

 

Alteração  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

As conclusões do Comité de Investimento 

que aprovem o apoio da garantia da UE 

para uma operação de financiamento ou 

investimento devem ser publicadas e 

incluir a fundamentação dessa aprovação. 

A publicação não deve conter informações 

comercialmente sensíveis. 

As conclusões do Comité de Investimento 

que aprovem o apoio da garantia da UE 

para uma operação de financiamento ou 

investimento devem ser publicadas e 

incluir a fundamentação dessa aprovação. 

A publicação não deve conter informações 

comercialmente sensíveis, que, não 

obstante, deverão ser facultadas, mediante 

pedido, aos deputados ao Parlamento 

Europeu e ao pessoal dos grupos políticos 

numa sala de leitura segura. 

Or. en 

 

Alteração  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

As conclusões do Comité de Investimento 

que aprovem o apoio da garantia da UE 

para uma operação de financiamento ou 

investimento devem ser publicadas e 

incluir a fundamentação dessa aprovação. 

A publicação não deve conter informações 

comercialmente sensíveis. 

As conclusões do Comité de Investimento 

que aprovem o apoio da garantia da UE 

para uma operação de financiamento ou 

investimento devem ser publicadas e 

incluir a fundamentação dessa aprovação. 

A publicação não deve conter informações 

comercialmente sensíveis. As conclusões 

do Comité de Investimento que recusem o 

apoio da garantia da UE são 

disponibilizadas ao parceiro de execução 

em causa. 

Or. en 

 

Alteração  673 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 As conclusões do Comité de Investimento 

que recusem o apoio da garantia da UE 

são disponibilizadas ao parceiro de 

execução em causa. 

Or. en 

 

Alteração  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

O painel de avaliação é publicado após a 

assinatura de uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 

subprojeto, caso aplicável. A publicação 

O painel de avaliação é publicado após a 

assinatura de uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 



 

AM\1168409PT.docx 67/135 PE630.411v01-00 

 PT 

não deve contar informações 

comercialmente sensíveis ou dados 

pessoais que não devam ser divulgados ao 

abrigo da legislação da União em matéria 

de proteção de dados. 

subprojeto. 

Or. en 

 

Alteração  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

O painel de avaliação é publicado após a 

assinatura de uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 

subprojeto, caso aplicável. A publicação 

não deve contar informações 

comercialmente sensíveis ou dados 

pessoais que não devam ser divulgados ao 

abrigo da legislação da União em matéria 

de proteção de dados. 

O painel de avaliação é publicado antes da 

aprovação da operação de investimento. A 

publicação não deve conter informações 

comercialmente sensíveis, que, não 

obstante, deverão ser facultadas, mediante 

pedido, aos deputados ao Parlamento 

Europeu e ao pessoal dos grupos políticos 

numa sala de leitura segura, ou dados 

pessoais que não devam ser divulgados ao 

abrigo da legislação da União em matéria 

de proteção de dados. 

Or. en 

 

Alteração  676 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

O painel de avaliação é publicado após a 

assinatura de uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 

subprojeto, caso aplicável. A publicação 

não deve contar informações 

O painel de avaliação é publicado antes da 

aprovação do apoio a uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 

subprojeto. A publicação não deve contar 

informações comercialmente sensíveis ou 
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comercialmente sensíveis ou dados 

pessoais que não devam ser divulgados ao 

abrigo da legislação da União em matéria 

de proteção de dados. 

dados pessoais que não devam ser 

divulgados ao abrigo da legislação da 

União em matéria de proteção de dados. 

Or. en 

 

Alteração  677 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

O painel de avaliação é publicado após a 

assinatura de uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 

subprojeto, caso aplicável. A publicação 

não deve contar informações 

comercialmente sensíveis ou dados 

pessoais que não devam ser divulgados ao 

abrigo da legislação da União em matéria 

de proteção de dados. 

O painel de avaliação é publicado após a 

assinatura de uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 

subprojeto, caso aplicável. A publicação 

não deve contar informações 

comercialmente sensíveis ou dados 

pessoais que não devam ser divulgados ao 

abrigo da legislação da União em matéria 

de proteção de dados. Deve ser incluída a 

percentagem anual dos projetos rejeitados 

em relação aos projetos aceites por 

Estado-Membro. Para cada projeto deve 

ser apresentada uma justificação para a 

aceitação ou a rejeição.  

Or. en 

 

Alteração  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

Duas vezes por ano, as conclusões do 

Comité de Investimento que rejeitem a 

utilização da garantia da UE são 

transmitidas ao Parlamento Europeu e ao 

Duas vezes por ano, as conclusões, os 

critérios aplicados e os indicadores do 

painel de avaliação relativos ao Comité de 

Investimento são transmitidos ao 
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Conselho, sob reserva de requisitos de 

estrita confidencialidade. 

Parlamento Europeu, ao Conselho e aos 

Estados-Membros que participam no 

InvestEU, a par de uma lista de todas as 

conclusões e dos painéis de avaliação 

relativos a essas decisões; essas 

transmissões estão sujeitas a requisitos de 

estrita confidencialidade. 

Or. en 

 

Alteração  679 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Quando o Comité de Investimento 

for convidado a aprovar a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento que seja um 

mecanismo, um programa ou uma estrutura 

com subprojetos subjacentes, essa 

aprovação abrange os referidos 

subprojetos, salvo se o Comité de 

Investimento decidir reservar-se o direito 

de os aprovar separadamente. 

6. Quando o Comité de Investimento 

for convidado a aprovar a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento que seja um 

mecanismo, um programa ou uma estrutura 

com subprojetos subjacentes, essa 

aprovação abrange os referidos 

subprojetos. 

Or. fr 

Justificação 

A fim de privilegiar o número e a qualidade dos projetos de investimentos em relação ao 

volume, é importante dispor de uma verdadeira gestão da garantia após a aprovação pelo 

Comité de Investimento da proposta de programa e não ter de apresentar pequenos projetos 

individualmente para releitura, tendo em conta que, por si só, o processo de aprovação do 

programa já será longo. 

Alteração  680 

Anne Sander 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração 

6. Quando o Comité de Investimento 

for convidado a aprovar a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento que seja um 

mecanismo, um programa ou uma estrutura 

com subprojetos subjacentes, essa 

aprovação abrange os referidos 

subprojetos, salvo se o Comité de 

Investimento decidir reservar-se o direito 

de os aprovar separadamente. 

6. Quando o Comité de Investimento 

for convidado a aprovar a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento que seja um 

mecanismo, um programa ou uma estrutura 

com subprojetos subjacentes, essa 

aprovação abrange os referidos 

subprojetos. 

Or. en 

 

Alteração  681 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Quando o Comité de Investimento 

for convidado a aprovar a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento que seja um 

mecanismo, um programa ou uma estrutura 

com subprojetos subjacentes, essa 

aprovação abrange os referidos 

subprojetos, salvo se o Comité de 

Investimento decidir reservar-se o direito 

de os aprovar separadamente. 

6. Quando o Comité de Investimento 

for convidado a aprovar a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento que seja um 

mecanismo, um programa ou uma estrutura 

com subprojetos subjacentes, essa 

aprovação abrange os referidos 

subprojetos. 

Or. en 

 

Alteração  682 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 6-A. Os trabalhos oficiais do Comité de 

Investimento só têm início após a 

nomeação de todos os seus membros e 

sem que seja celebrado qualquer contrato 

provisório. Por exemplo, se o convite para 

a seleção dos membros do Comité de 

Investimento for para três anos, o 

contrato assinado pelos membros do 

Comité não deve ser inferior a esse 

período. 

Or. en 

 

Alteração  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A plataforma de aconselhamento 

InvestEU é gerida pela Comissão, em 

estreita cooperação com o Grupo BEI, 

enquanto principal parceiro de execução, 

e, se for caso disso, em coordenação com 

os demais parceiros de execução, a fim de 

assegurar eficiência, sinergias e a 

cobertura geográfica efetiva do apoio em 

toda a União, tendo em devida conta as 

estruturas e os trabalhos existentes nesse 

domínio. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração clarifica que a plataforma de aconselhamento InvestEU deve ser gerida pela 

Comissão, em estreita cooperação com o grupo BEI, enquanto principal parceiro de 

execução, e, se for caso disso, em coordenação com os demais parceiros de execução, a fim 

de assegurar eficiência, sinergias e a cobertura geográfica efetiva do apoio em toda a União, 

tendo em devida conta as estruturas e os trabalhos existentes nesse domínio, como a 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI). 
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Alteração  684 

Barbara Kappel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A plataforma de aconselhamento 

InvestEU é gerida pelo Banco Europeu de 

Investimento em nome e em estreita 

cooperação com a Comissão e em 

cooperação com o Grupo BEI. 

Or. en 

 

Alteração  685 

Ivana Maletić 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A plataforma de aconselhamento 

InvestEU é gerida pela Comissão em 

cooperação com os parceiros de execução 

e com outras instituições de 

desenvolvimento do mercado, incluindo 

entidades filantrópicas. 

Or. en 

 

Alteração  686 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A plataforma de aconselhamento 

InvestEU é gerida pela Comissão em 

cooperação com o Grupo BEI e com os 
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demais parceiros de execução. 

Or. en 

 

Alteração  687 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A plataforma de aconselhamento 

InvestEU é gerida pelo BEI em nome e 

em estreita cooperação com a Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  688 

Ivana Maletić 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Inclui um recurso filantrópico/de 

cooperação filantrópica («plataforma 

colaborativa») que presta orientação e 

apoio não só em relação ao mecanismo de 

garantia, mas também em relação a todo 

o espetro de oportunidades de 

colaboração entre os promotores do 

projeto, potencial investidores no 

ecossistema de inovação social e as 

instituições europeias. 

Or. en 

 

Alteração  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A plataforma de aconselhamento 

InvestEU presta apoio consultivo a nível 

regional e local para promover projetos 

com impacto climático, ambiental e social 

que respeitem o princípio da «eficiência 

energética em primeiro lugar». Esse apoio 

deve incluir também uma componente de 

comunicação e outra de ajuda ao 

desenvolvimento de projetos, a fim de 

continuar a reforçar a capacidade de 

desenvolver projetos sustentáveis e de 

integrar projetos de pequena dimensão em 

projetos maiores. 

Or. en 

 

Alteração  690 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A plataforma de aconselhamento apoiar-

se-á na experiência já adquirida com a 

PEAI e o FEIE. Funcionará sob a 

responsabilidade, a coordenação e a 

orientação do BEI. 

Or. en 

 

Alteração  691 

Siegfried Mureşan 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU é gerida pela Comissão em 

cooperação com o Grupo BEI e com os 

demais parceiros de execução. 

Or. en 

 

Alteração  692 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Concede assistência aos promotores 

de projetos, quando necessário, no quadro 

do desenvolvimento desses projetos, por 

forma a que estes cumpram os objetivos e 

critérios de elegibilidade estabelecidos nos 

artigos 3.º, 7.º e 11.º, e facilita a criação de 

mecanismos destinados a agregar os 

projetos de pequena dimensão; não 

obstante, essa assistência não prejudica as 

conclusões do Comité de Investimento 

quanto à cobertura desses projetos pela 

garantia da UE; 

b) Concede assistência aos promotores 

de projetos, quando necessário, no quadro 

do desenvolvimento desses projetos, por 

forma a que estes cumpram os objetivos e 

critérios de elegibilidade estabelecidos nos 

artigos 3.º, 7.º e 11.º, e facilita a criação de 

mecanismos destinados a agregar os 

projetos de pequena dimensão e ajuda na 

formação de plataformas de investimento 

prestando assistência jurídica e 

proporcionando, sempre que possível, um 

modelo normalizado de acordo sobre a 

plataforma de investimento; não obstante, 

essa assistência não prejudica as 

conclusões do Comité de Investimento 

quanto à cobertura desses projetos pela 

garantia da UE; 

Or. en 

 

Alteração  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração 

e) Presta aconselhamento proativo 

sobre a criação de plataformas de 

investimento, em especial plataformas de 

investimento transfronteiras que 

envolvam vários Estados-Membros; 

e) Presta aconselhamento proativo 

sobre a criação de plataformas de 

investimento, em especial plataformas de 

investimento que agrupem projetos de 

pequena e média dimensão num ou vários 

Estados-Membros por tema ou por região; 

Or. en 

 

Alteração  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) Presta aconselhamento proativo 

sobre a criação de plataformas de 

investimento, em especial plataformas de 

investimento transfronteiras que envolvam 

vários Estados-Membros; 

e) Presta aconselhamento proativo, se 

necessário, através de uma presença local, 
sobre a criação de plataformas de 

investimento, em especial plataformas de 

investimento transfronteiras e 

macrorregionais que envolvam vários 

Estados-Membros e/ou várias regiões; 

Or. en 

Justificação 

Em conformidade com o Regulamento FEIE, esta alteração assegura que a plataforma de 

aconselhamento InvestEU presta aconselhamento proativo sobre a criação de plataformas de 

investimento, em especial plataformas de investimento transfronteiras e macrorregionais que 

envolvam vários Estados-Membros e/ou várias regiões. 

 

Alteração  695 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 (e-A) Facilita e apoia o recurso à 

conjugação com subvenções ou 

instrumentos financeiros financiados pelo 

orçamento da União ou por outras fontes, 

a fim de reforçar as sinergias e a 

complementaridade entre instrumentos da 

UE e maximizar a alavancagem e o 

impacto do Programa InvestEU; 

Or. en 

 

Alteração  696 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

f) Apoia ações de reforço das 

capacidades para desenvolver capacidades, 

competências e processos organizacionais, 

bem como para melhorar a propensão ao 

investimento das organizações, por forma a 

que os promotores e as autoridades possam 

constituir reservas de projetos de 

investimento e gerir projetos, e os 

intermediários financeiros possam executar 

operações de financiamento e investimento 

em prol de entidades que enfrentam 

dificuldades de acesso ao financiamento, 

inclusivamente através do apoio ao 

desenvolvimento de capacidades de 

avaliação dos riscos ou de conhecimentos 

setoriais específicos. 

f) Apoia ações de reforço das 

capacidades para desenvolver capacidades, 

competências e processos organizacionais, 

bem como para melhorar a propensão ao 

investimento das organizações, por forma a 

que os promotores e as autoridades possam 

constituir reservas de projetos de 

investimento e gerir projetos, e os 

intermediários financeiros possam executar 

operações de financiamento e investimento 

em prol de entidades que enfrentam 

dificuldades de acesso ao financiamento, 

inclusivamente através do apoio ao 

desenvolvimento de capacidades de 

avaliação dos riscos ou de conhecimentos 

setoriais específicos, em particular nos 

setores cultural e criativo. 

Or. en 

 

Alteração  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Presta aconselhamento proativo a 

empresas em fase de arranque, em 

particular as que procuram proteger os 

seus investimentos em investigação e 

inovação através da obtenção de títulos de 

propriedade intelectual, como patentes. 

Or. en 

Justificação 

A plataforma de aconselhamento InvestEU deve proporcionar apoio consultivo a pequenos 

projetos e a projetos para empresas em fase de arranque que, por exemplo, procurem 

proteger os seus investimentos em investigação e inovação através da obtenção de títulos de 

propriedade, como patentes. 

 

Alteração  698 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Divulga junto de autoridades e 

promotores de projetos todas as 

informações adicionais disponíveis sobre 

as diretrizes em matéria de investimento e 

a interpretação dessas diretrizes. 

Or. en 

 

Alteração  699 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve estar à disposição dos 

3. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve estar à disposição dos 
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promotores de projetos públicos e 

privados, bem como dos intermediários 

financeiros e outros intermediários. 

promotores de projetos públicos e 

privados, nomeadamente bancos de 

fomento nacionais, plataformas de 

investimento, PME e empresas em fase de 

arranque, das autoridades públicas, bem 

como dos intermediários financeiros e 

outros intermediários. 

Or. en 

 

Alteração  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Podem ser cobrados encargos pelos 

serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 

parte dos custos associados à prestação 

desses serviços. 

4. Podem ser cobrados encargos pelos 

serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 

parte dos custos associados à prestação 

desses serviços, exceto pelos serviços 

prestados a promotores públicos de 

projetos e a organizações sem fins 

lucrativos, que devem ser gratuitos. Os 

encargos cobrados pela assistência 

técnica a PME não podem exceder um 

terço do custo efetivo dos serviços 

prestados. 

Or. en 

 

Alteração  701 

Alfred Sant 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Podem ser cobrados encargos pelos 

serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 

parte dos custos associados à prestação 

desses serviços. 

4. Podem ser cobrados encargos pelos 

serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 

parte dos custos associados à prestação 

desses serviços. Esses encargos devem ser 
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proporcionais ao acesso potencial a 

financiamento. 

Or. en 

 

Alteração  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Podem ser cobrados encargos pelos 

serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 

parte dos custos associados à prestação 

desses serviços. 

4. Podem ser cobrados encargos 

proporcionados pelos serviços referidos no 

n.º 2, a fim de cobrir parte dos custos 

associados à prestação desses serviços. 

Or. en 

 

Alteração  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A fim de atingir o objetivo referido 

no n.º 1 e facilitar a prestação de 

aconselhamento, a plataforma de 

aconselhamento InvestEU baseia-se nos 

conhecimentos especializados da Comissão 

e dos parceiros de execução. 

5. A fim de atingir o objetivo referido 

no n.º 1 e facilitar a prestação de 

aconselhamento, a plataforma de 

aconselhamento InvestEU baseia-se nos 

conhecimentos especializados da 

Comissão, do Grupo BEI e dos demais 

parceiros de execução. 

Or. en 

 

Alteração  704 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença 

local é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1; 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU apoia a transferência de 

conhecimentos ao nível regional e local, 

tendo em conta a situação local, a fim de 

desenvolver capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

pode ter uma presença local nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades persistentes no 

desenvolvimento de projetos ao abrigo do 

Fundo InvestEU. Neste último caso, a 

presença local deve estar fortemente 

centrada na criação de um contexto 

consultivo local/regional/nacional 

sustentável. 

Or. en 

 

Alteração  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença 

local é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1; 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença nos 

Estados-Membros e nas regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1 e de 

executar e atender aos pequenos projetos. 

A Comissão assina acordos separados 
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com as instituições financeiras ou com 

outros intermediários, tendo em vista a 

sua designação como parceiros na 

plataforma de aconselhamento e a fim de 

os encarregar da implementação da 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

no terreno. A plataforma de 

aconselhamento deve ter uma presença 

local em todos os Estados-Membros e 

regiões participantes, em especial quando 

enfrentam dificuldades para desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. 

Or. en 

 

Alteração  706 

Barbara Kappel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença local 

é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1; 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença local 

é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1 e de 

executar e atender aos pequenos projetos. 

A Comissão ou o BEI, na qualidade de 

gestor da plataforma de aconselhamento 

InvestEU, assina acordos separados com 

os parceiros da plataforma de 

aconselhamento InvestEU sempre que tal 

seja adequado para formalizar a sua 

contribuição para a implementação da 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

no terreno.  
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Or. en 

 

Alteração  707 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença local 

é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1; 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença local 

é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1 e de 

executar e atender a esses pequenos 

projetos. A Comissão ou o BEI, na 

qualidade de gestor da plataforma de 

aconselhamento InvestEU, assina acordos 

separados com os parceiros da plataforma 

de aconselhamento InvestEU sempre que 

tal seja adequado para formalizar a sua 

contribuição para a implementação da 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

no terreno. 

Or. en 

 

Alteração  708 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A plataforma de aconselhamento 6. A plataforma de aconselhamento 
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InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença local 

é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1; 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença local 

é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1. Nos 

Estados-Membros em que existam bancos 

ou instituições de fomento nacionais, os 

Estados-Membros podem confiar a 

implementação da plataforma de 

aconselhamento InvestEU no terreno a 

esses bancos ou instituições de fomento. 

Or. en 

 

Alteração  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU apoia a transferência de 

conhecimentos ao nível regional e local, 

tendo em conta a situação local, a fim de, 

se necessário, desenvolver capacidades e 

conhecimentos especializados regionais e 

locais conforme referido no n.º 1. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

pode cooperar com os bancos ou 

instituições de fomento nacionais e 

regionais para atingir o seu objetivo. 

Or. en 

 

Alteração  710 
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Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O portal InvestEU é criado pela 

Comissão. O portal é uma base de dados 

sobre projetos, de fácil acesso e utilização, 

que presta informações pertinentes sobre 

cada projeto. 

1. O portal InvestEU é criado pela 

Comissão. O portal é uma base de dados 

sobre projetos, de fácil acesso e utilização, 

que presta informações pertinentes sobre 

cada projeto em todas as línguas oficiais 

da UE. 

Or. en 

 

Alteração  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21.º-A 

 Sinergias e complementaridades com 

outros programas da União 

 A Comissão e os parceiros de execução 

asseguram que o Programa InvestEU 

explora todas as complementaridades e 

sinergias com o financiamento através de 

subvenções e de outras ações no âmbito 

dos domínios de intervenção que apoia, 

em conformidade com os objetivos de 

outros programas da UE, como o 

Horizonte Europa, o Mecanismo 

Interligar a Europa, o Programa Europa 

Digital, o Mercado Único, o Programa 

para a Competitividade das Empresas e 

PME, o Programa Estatístico Europeu, o 

Programa Espacial Europeu, o Fundo 

Social Europeu +, o Programa Europa 

Criativa, o Programa para o Ambiente e a 

Ação Climática (LIFE) e o Fundo 

Europeu de Defesa. 
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Or. en 

 

Alteração  712 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Capítulo 7 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Acompanhamento e apresentação de 

relatórios, avaliação e controlo 

Responsabilização, acompanhamento e 

apresentação de relatórios, avaliação e 

controlo 

Or. en 

 

Alteração  713 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Capítulo 7 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Acompanhamento e apresentação de 

relatórios, avaliação e controlo 

Acompanhamento e apresentação de 

relatórios, apreciação e controlo 

Or. en 

 

Alteração  714 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo -22 (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo -22.º 

 Responsabilização 

 1. A pedido do Parlamento Europeu ou do 

Conselho, o presidente do Conselho 

Consultivo presta informações sobre o 
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desempenho do Fundo InvestEU à 

instituição requerente, nomeadamente 

participando numa audição perante o 

Parlamento Europeu. 

 2. O Presidente do Conselho Consultivo 

responde, oralmente ou por escrito, às 

perguntas que o Parlamento Europeu ou 

o Conselho dirigirem ao Fundo InvestEU, 

em qualquer circunstância no prazo de 

cinco semanas a contar da data da sua 

receção. 

 3. A pedido do Parlamento Europeu ou do 

Conselho, a Comissão apresenta um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento. 

 4. A pedido do Parlamento Europeu, o 

Presidente do BEI participa numa 

audição do Parlamento Europeu relativa 

às operações de financiamento e 

investimento do BEI abrangidas pelo 

presente regulamento. No prazo de cinco 

semanas a contar da data de receção 

desse pedido, o Presidente do BEI 

responde, oralmente ou por escrito, às 

perguntas que o Parlamento Europeu ou 

o Conselho dirigirem ao BEI sobre as 

suas operações de financiamento e 

investimento abrangidas pelo presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  715 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Com base na experiência 

adquirida com o FEIE, a avaliação do 

InvestEU de acordo com um único 

método é frequentemente controverso. A 

Comissão identifica métodos alternativos 
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de avaliação do desempenho que 

combinem diferentes medidas 

macroeconómicas e de mercado e publica 

semestralmente os resultados desses 

métodos. 

Or. en 

 

Alteração  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão apresenta um relatório 

sobre a execução do Programa InvestEU 

em conformidade com os [artigos 241.º e 

250.º] do [Regulamento Financeiro]. Para o 

efeito, os parceiros de execução fornecem, 

numa base anual, as informações 

necessárias para que a Comissão possa 

cumprir as suas obrigações em matéria de 

apresentação de relatórios. 

4. A Comissão apresenta um relatório 

sobre a execução do Programa InvestEU 

em conformidade com os [artigos 241.º e 

250.º] do [Regulamento Financeiro]. Para o 

efeito, os parceiros de execução fornecem, 

numa base anual, as informações 

necessárias para que a Comissão possa 

cumprir as suas obrigações em matéria de 

apresentação de relatórios. No âmbito da 

apresentação de relatórios anuais, a 

Comissão realiza todos os anos um 

exercício de consolidação plurianual 

exaustivo para determinar se a despesa 

relacionada com o clima está no bom 

caminho para a consecução do objetivo 

de 60 %. A Comissão fornece informações 

sobre o alcance e os resultados do apoio 

aos objetivos em matéria de alterações 

climáticas, distinguindo entre atenuação e 

adaptação, bem como informações sobre 

o contributo dado pelos instrumentos 

financeiros pertinentes em termos 

climáticos, e disponibiliza essas 

informações ao público. 

Or. en 
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Alteração  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento, repartidas em 

função da componente da UE e da 

componente dos Estados-Membros, por 

Estado-Membro, consoante necessário. O 

relatório inclui uma avaliação da 

conformidade com os requisitos de 

utilização da garantia da UE e com os 

indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão e ao Parlamento Europeu 

sobre as operações de financiamento e 

investimento abrangidas pelo presente 

regulamento, repartidas em função da 

componente da UE e da componente dos 

Estados-Membros, por Estado-Membro, 

consoante necessário. O relatório inclui 

uma avaliação da conformidade com os 

requisitos de utilização da garantia da UE e 

com os indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos tão exaustivos quanto 

possível, sem comprometer a 

confidencialidade de informações 

privadas e comercialmente sensíveis, 
sobre cada operação de financiamento e 

investimento, bem como a nível das 

componentes, das vertentes estratégicas e 

do Fundo InvestEU. Um desses relatórios 

semestrais contém as informações que os 

parceiros de execução fornecem em 

conformidade com o [artigo 155.º, n.º 1, 

alínea a)] do [Regulamento Financeiro]. 

Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar a orientação do Fundo InvestEU para o mercado, a presente alteração 

garante que a observância do princípio da transparência não implica a publicação de 

informações comercialmente sensíveis e suscetíveis de conduzir à rejeição do InvestEU por 

investidores e promotores de projetos do setor privado. 

 

Alteração  718 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento, repartidas em 

função da componente da UE e da 

componente dos Estados-Membros, por 

Estado-Membro, consoante necessário. O 

relatório inclui uma avaliação da 

conformidade com os requisitos de 

utilização da garantia da UE e com os 

indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento, repartidas em 

função da componente da UE e da 

componente dos Estados-Membros, por 

Estado-Membro, consoante necessário. O 

relatório inclui uma avaliação da 

conformidade com os requisitos de 

utilização da garantia da UE e com os 

indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. A Comissão 

compila e avalia os relatórios dos 

parceiros de execução e apresenta uma 

síntese sob a forma de relatórios anuais 

públicos que fornecerão informações 

sobre o grau de execução do programa em 

relação aos seus objetivos e indicadores 

de desempenho, indicando os riscos e 

oportunidades associados às operações de 

financiamento e investimento apoiadas 

pelo Programa InvestEU. 

Or. en 

 

Alteração  719 
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Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento, repartidas em 

função da componente da UE e da 

componente dos Estados-Membros, por 

Estado-Membro, consoante necessário. O 

relatório inclui uma avaliação da 

conformidade com os requisitos de 

utilização da garantia da UE e com os 

indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

ao Parlamento Europeu e à Comissão 

sobre as operações de financiamento e 

investimento abrangidas pelo presente 

regulamento, repartidas em função da 

componente da UE e da componente dos 

Estados-Membros, por Estado-Membro, 

consoante necessário. O relatório inclui 

uma avaliação da conformidade com os 

requisitos de utilização da garantia da UE e 

com os indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. 

Or. en 

 

Alteração  720 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão e ao Parlamento Europeu 

sobre as operações de financiamento e 
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pelo presente regulamento, repartidas em 

função da componente da UE e da 

componente dos Estados-Membros, por 

Estado-Membro, consoante necessário. O 

relatório inclui uma avaliação da 

conformidade com os requisitos de 

utilização da garantia da UE e com os 

indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. 

investimento abrangidas pelo presente 

regulamento, repartidas em função da 

componente da UE e da componente dos 

Estados-Membros, por Estado-Membro, 

consoante necessário. O relatório inclui 

uma avaliação da conformidade com os 

requisitos de utilização da garantia da UE e 

com os indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. 

Or. en 

 

Alteração  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento, repartidas em 

função da componente da UE e da 

componente dos Estados-Membros, por 

Estado-Membro, consoante necessário. O 

relatório inclui uma avaliação da 

conformidade com os requisitos de 

utilização da garantia da UE e com os 

indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório trimestral 

à Comissão sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento, repartidas em 

função da componente da UE e da 

componente dos Estados-Membros, por 

Estado-Membro, consoante necessário. O 

relatório inclui uma avaliação da 

conformidade com os requisitos de 

utilização da garantia da UE e com os 

indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 
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e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

fornecem em conformidade com o 

[artigo 155.º, n.º 1, alínea a)] do 

[Regulamento Financeiro]. 

Or. en 

 

Alteração  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A Comissão publica no seu portal 

Web informações sobre as operações de 

financiamento e investimento nas quais 

especifica os impactos e os benefícios 

esperados dos projetos, assegurando a 

proteção de informações confidenciais e 

comercialmente sensíveis. O portal Web 

assegura igualmente acesso público a um 

registo das contrapartes elegíveis. 

 De acordo com as políticas de 

transparência pertinentes e com as regras 

da União em matéria de proteção de 

dados e de acesso aos documentos e à 

informação, os parceiros de execução e 

outros beneficiários dos fundos da União 

devem, de forma proativa e sistemática, 

disponibilizar ao público, nos seus sítios 

Web, informações sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

por este programa e, em especial, sobre a 

forma como esses projetos contribuem 

para o cumprimento dos objetivos e 

requisitos do presente regulamento. Essas 

informações devem ter sempre em conta a 

proteção de informações confidenciais e 
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comercialmente sensíveis. Os parceiros de 

execução devem tornar público o apoio da 

União em todas as informações que 

publicam sobre as operações de 

financiamento e de investimento 

abrangidas por este programa nos termos 

do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. No último trimestre de cada ano, a 

Comissão apresenta ao Parlamento e ao 

Conselho uma estimativa da utilização da 

garantia da UE, a taxa de 

provisionamento aplicada, o número de 

postos de trabalho criados, o contributo 

para os objetivos de desenvolvimento 

sustentável e o multiplicador médio 

alcançado relativamente aos projetos 

financiados nesse ano e formula uma 

proposta para o ano seguinte à luz da 

posição cíclica da economia da UE em 

conformidade com as disposições do 

artigo 16.º-A. 

Or. en 

 

Alteração  724 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Todas as informações sobre o 
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acompanhamento das carteiras de riscos e 

garantia e a estimativa dos fluxos de caixa 

esperados são partilhadas com o Conselho 

Consultivo. 

Or. en 

 

Alteração  725 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Avaliação Apreciação 

Or. en 

 

Alteração  726 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2024, a 

Comissão procede a uma apreciação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. A apreciação intercalar 

inclui uma avaliação exaustiva do 

desempenho da plataforma de 

aconselhamento InvestEU. Os resultados 

dessa apreciação devem ser tidos em 

conta em qualquer revisão do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  727 
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Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2024, é 

realizada uma avaliação intercalar do 

Programa InvestEU, em especial no que 

respeita à utilização da garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  728 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2024, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2024, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 
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Or. en 

 

Alteração  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2024, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração prevê que a avaliação intercalar do Programa InvestEU seja realizada antes 

da data prevista pela Comissão. 

 

Alteração  731 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2024, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2024, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do Programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. A avaliação deve 

demonstrar, nomeadamente, de que forma 

a inclusão dos parceiros de execução 

contribuiu para a concretização das metas 

do programa InvestEU, bem como para a 

realização dos objetivos políticos da UE, 

em especial no que respeita ao equilíbrio 

geográfico e setorial das operações de 

financiamento e investimento apoiadas. 

Or. en 

 

Alteração  734 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 
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3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

quatro anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

3. Uma vez concluída a execução do 

Programa InvestEU mas, o mais tardar, 

quatro anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, é efetuada uma 

avaliação final independente desse 

programa, em especial no que respeita à 

utilização da garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  735 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

quatro anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

dois anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  736 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

quatro anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

dois anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 
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Or. en 

 

Alteração  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

quatro anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

dois anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração prevê que a avaliação final do Programa InvestEU seja realizada antes da 

data prevista pela Comissão. 

 

Alteração  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

quatro anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, um 

ano após o termo do período especificado 

no artigo 1.º, a Comissão efetua uma 

avaliação final desse programa, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 
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Alteração  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Em conformidade com o 

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

Financeiro], a Comissão deve, cada três 

anos, incluir no relatório anual referido no 

[artigo 250.º] do [Regulamento 

Financeiro] uma análise da adequação da 

taxa de provisionamento estabelecida no 

artigo 4.º, n.º 1, do presente regulamento, 

face ao perfil de risco efetivo das 

operações de financiamento e investimento 

cobertas pela garantia da UE. A Comissão 

fica habilitada a adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 26.º, a fim de 

adaptar, com base nessa análise, a taxa de 

provisionamento estabelecida no artigo 

4.º, n.º 1, do presente regulamento, até 

15 %, no máximo. 

6. Em conformidade com o artigo 16.º 

do presente Regulamento, a Comissão 

deve, todos os anos, incluir no relatório 

referido no artigo 16.º-A uma análise da 

adequação da taxa de provisionamento 

estabelecida no artigo 4.º, n.º 1, do presente 

regulamento, face ao perfil de risco efetivo 

das operações de financiamento e 

investimento cobertas pela garantia da UE, 

ao montante da garantia da UE utilizada, 

à taxa de provisionamento aplicada, ao 

número de postos de trabalho criados, ao 

contributo para os objetivos de 

desenvolvimento sustentável e ao 

multiplicador médio alcançado. 

Or. en 

 

Alteração  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

As auditorias relativas à utilização do 

financiamento da União efetuadas por 

pessoas ou entidades, incluindo por outras 

pessoas que não as mandatadas pelas 

instituições ou organismos da União, 

constituem a base da garantia global nos 

termos do [artigo 127.º] do [Regulamento 

Financeiro]. 

As auditorias relativas à utilização do 

financiamento da União efetuadas por 

pessoas ou entidades, incluindo por outras 

pessoas que não as mandatadas pelas 

instituições ou organismos da União, 

constituem a base da garantia global nos 

termos do [artigo 127.º] do [Regulamento 

Financeiro]. A garantia da UE, os 

pagamentos e as cobranças ao abrigo da 
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mesma e as operações no âmbito do 

Programa InvestEU são objeto de 

auditoria pelo Tribunal de Contas. O 

Tribunal de Contas deve publicar um 

relatório especial 18 meses após a entrada 

em vigor do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  741 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A auditoria externa das atividades 

realizadas em conformidade com o 

presente regulamento é efetuada pelo 

Tribunal de Contas Europeu em 

conformidade com o artigo 287.º do 

TFUE. 

 A Comissão e os parceiros de execução 

garantem que o Tribunal de Contas tenha 

acesso irrestrito a todas as informações 

que este entenda necessárias para realizar 

as suas auditorias. 

Or. en 

 

Alteração  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. Os atos 

delegados respeitantes às atividades 

desenvolvidas pelos parceiros de execução 
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ou com a sua participação são preparados 

em estreito diálogo com os parceiros de 

execução em causa e após consulta 

pública. 

Or. en 

Justificação 

Dado que as diretrizes de investimento são adotadas sob a forma de atos delegados, é 

fundamental que os parceiros de execução participem e sejam consultados para assegurar a 

aplicabilidade. Com a realização de consultas públicas, todas as partes interessadas 

pertinentes terão a oportunidade de expressar as suas preocupações potenciais. 

 

Alteração  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º, n.º 6, no artigo 22.º, 

n.º 2, e no artigo 23.º n.º 6, é conferido à 

Comissão por um período de cinco anos a 

contar de [data de entrada em vigor do 

presente regulamento]. A Comissão 

elabora um relatório sobre a delegação de 

poderes, o mais tardar, nove meses antes 

do termo desse período de cinco anos. A 

delegação de poderes é tacitamente 

prorrogada por períodos de igual duração, 

salvo se o Parlamento Europeu ou o 

Conselho se opuserem a essa prorrogação o 

mais tardar três meses antes do final de 

cada período. 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º, n.º 6, no artigo 16.º-

A, n.º 3, no artigo 22.º, n.º 2 e n.º 5-A, e no 

artigo 23.º n.º 6, é conferido à Comissão 

por um período de sete anos a contar de 

[data de entrada em vigor do presente 

regulamento]. A Comissão elabora um 

relatório sobre a delegação de poderes, o 

mais tardar, nove meses antes do termo 

desse período de cinco anos. A delegação 

de poderes é tacitamente prorrogada por 

períodos de igual duração, salvo se o 

Parlamento Europeu ou o Conselho se 

opuserem a essa prorrogação o mais tardar 

três meses antes do final de cada período. 

Or. en 

 

Alteração  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 26 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A delegação de poderes referida no 

artigo 7.º, n.º 6, no artigo 22.º, n.º 2, e no 

artigo 23.º n.º 6, pode ser revogada em 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. Produz efeitos 

a partir do dia seguinte ao da sua 

publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia ou de uma data posterior nela 

especificada. A decisão de revogação não 

afeta os atos delegados já em vigor. 

3. A delegação de poderes referida no 

artigo 7.º, n.º 6, no artigo 16.º-A, n.º 3, no 

artigo 22.º, n.º 2 e n.º 5-A, e no 

artigo 23.º n.º 6, pode ser revogada em 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. Produz efeitos 

a partir do dia seguinte ao da sua 

publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia ou de uma data posterior nela 

especificada. A decisão de revogação não 

afeta os atos delegados já em vigor. 

Or. en 

 

Alteração  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Os atos delegados adotados ao 

abrigo do artigo 7.º, n.º 6, do artigo 22.º, 

n.º 2, e do artigo 23.º, n.º 6, só entram em 

vigor se nem o Parlamento Europeu nem o 

Conselho formularem objeções no prazo de 

dois meses a contar da notificação do ato a 

estas duas instituições ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 

o Conselho informarem a Comissão de que 

não formularão objeções. O referido prazo 

pode ser prorrogado por dois meses por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 

Conselho. 

6. Os atos delegados adotados ao 

abrigo do artigo 7.º, n.º 6, do artigo 16.º-A, 

n.º 3, do artigo 22.º, n.º 2 e n.º 5-A, e do 

artigo 23.º, n.º 6, só entram em vigor se 

nem o Parlamento Europeu nem o 

Conselho formularem objeções no prazo de 

dois meses a contar da notificação do ato a 

estas duas instituições ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 

o Conselho informarem a Comissão de que 

não formularão objeções O referido prazo 

pode ser prorrogado por dois meses por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 

Conselho. 

Or. en 
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Alteração  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Até 11 500 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea a); 

a) Até 25 % da dotação financeira 

global indicada no artigo 4.º, n.º 1, para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea a); 

Or. en 

 

Alteração  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Até 11 500 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea a); 

a) Até 30 % da componente da UE 

para os objetivos enunciados no artigo 3.º, 

n.º 2, alínea a); 

Or. en 

 

Alteração  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Até 11 500 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea a); 

a) Até 11 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea a); 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 106/135 AM\1168409PT.docx 

PT 

 

Alteração  749 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Até 11 500 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea a); 

a) Até 12 204 375 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea a); 

Or. en 

 

Alteração  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea b); 

b) Até 20 % da dotação financeira 

global indicada no artigo 4.º, n.º 1, para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea b); 

Or. en 

 

Alteração  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea b); 

b) Até 28,5 % da componente da UE 

para os objetivos enunciados no artigo 3.º, 

n.º 2, alínea b); 



 

AM\1168409PT.docx 107/135 PE630.411v01-00 

 PT 

Or. en 

 

Alteração  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea b); 

b) Até 11 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea b); 

Or. en 

 

Alteração  753 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea b); 

b) Até 11 954 375 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea b); 

Or. en 

 

Alteração  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea c); 

c) Até 20 % da dotação financeira 

global indicada no artigo 4.º, n.º 1, para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 



 

PE630.411v01-00 108/135 AM\1168409PT.docx 

PT 

alínea c); 

Or. en 

 

Alteração  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea c); 

c) Até 28,5 % da componente da UE 

para os objetivos enunciados no artigo 3.º, 

n.º 2, alínea c); 

Or. en 

 

Alteração  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea c); 

c) Até 11 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea c); 

Or. en 

 

Alteração  757 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

c) Até 11 954 375 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
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alínea c); alínea c); 

Or. en 

 

Alteração  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea c); 

c) Até 12 500 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea c); 

Or. en 

 

Alteração  759 

Paul Rübig 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Até 11 250 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea c); 

c) Até 12 708 333 334 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea c); 

Or. en 

 

Alteração  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Até 4 000 000 000 EUR para os d) Até 15 % da dotação financeira 
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objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

global indicada no artigo 4.º, n.º 1, para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

Or. en 

 

Alteração  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Até 4 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

d) Até 13 % da componente da UE 

para os objetivos enunciados no artigo 3.º, 

n.º 2, alínea d); 

Or. en 

 

Alteração  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Até 4 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

d) Até 5 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

Or. en 

 

Alteração  763 

Paul Rübig 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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d) Até 4 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

d) Até 4 729 166 665 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

Or. en 

 

Alteração  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Até 4 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

d) Até 5 567 500 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

Or. en 

 

Alteração  765 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Até 4 000 000 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

d) Até 4 704 375 000 EUR para os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d); 

Or. en 

 

Alteração  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Até 20 % da dotação financeira 

global indicada no artigo 4.º, n.º 1, para 

os objetivos enunciados no artigo 3.º, 

n.º 2, alínea d) (nova); 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração corresponde à nova vertente de renovação de edifícios sugerida nos 

artigos 3.º e 7.º. 

 

Alteração  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

As operações de financiamento e 

investimento podem dizer respeito a um 

ou mais dos domínios seguintes: 

As operações de financiamento e 

investimento limitam-se aos domínios 

seguintes: 

Or. en 

 

Alteração  768 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Desenvolvimento do setor da 

energia em conformidade com as 

prioridades da União neste domínio, 

incluindo a segurança do aprovisionamento 

energético, e ainda com os compromissos 

assumidos no âmbito da Agenda 2030 e do 

Acordo de Paris, nomeadamente através do 

1. Desenvolvimento do setor da 

energia, excluindo atividades relacionadas 

com combustíveis fósseis, como a 

produção, exploração, transformação, 

transporte, distribuição, armazenagem ou 

combustão de petróleo, carvão e gás 

natural, e energia nuclear, em 

conformidade com as prioridades da União 
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seguinte: neste domínio, incluindo a segurança do 

aprovisionamento energético, e ainda com 

os compromissos assumidos no âmbito da 

Agenda 2030 e do Acordo de Paris, 

nomeadamente através do seguinte: 

Or. en 

 

Alteração  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Desenvolvimento do setor da 

energia em conformidade com as 

prioridades da União neste domínio, 

incluindo a segurança do aprovisionamento 

energético, e ainda com os compromissos 

assumidos no âmbito da Agenda 2030 e do 

Acordo de Paris, nomeadamente através do 

seguinte: 

1. Desenvolvimento do setor da 

energia, excluindo atividades relacionadas 

com a produção, transformação, 

transporte, distribuição, armazenagem ou 

combustão de combustíveis fósseis, em 

conformidade com as prioridades da União 

neste domínio, incluindo a segurança do 

aprovisionamento energético, e ainda com 

os compromissos assumidos no âmbito da 

Agenda 2030 e do Acordo de Paris, 

nomeadamente através do seguinte: 

Or. en 

 

Alteração  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Expansão da produção, do 

fornecimento ou da utilização de energias 

renováveis, limpas e sustentáveis; 

a) Expansão e aceleração da 

produção, da implantação, do 

fornecimento ou da utilização de energias 

renováveis; 
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Or. en 

 

Alteração  771 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Infraestruturas energéticas 

sustentáveis mais desenvolvidas, mais 

inteligentes e mais modernas (a nível do 

transporte e distribuição, tecnologias de 

armazenamento); 

c) Infraestruturas energéticas 

sustentáveis mais desenvolvidas, mais 

inteligentes e mais modernas, incluindo 

modos de distribuição entre pares e 

descentralizados (a nível do transporte e 

distribuição, tecnologias de 

armazenamento); 

Or. en 

 

Alteração  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Infraestruturas energéticas 

sustentáveis mais desenvolvidas, mais 

inteligentes e mais modernas (a nível do 

transporte e distribuição, tecnologias de 

armazenamento); 

c) Infraestruturas energéticas 

sustentáveis mais desenvolvidas, mais 

inteligentes e mais modernas, incluindo a 

interligação elétrica (a nível do transporte 

e distribuição, tecnologias de 

armazenamento); 

Or. en 

 

Alteração  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 
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Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Produção e fornecimento de 

combustíveis sintéticos a partir de fontes 

renováveis ou neutros em termos de 

carbono; combustíveis alternativos; 

d) Produção e fornecimento de 

combustíveis sintéticos a partir de fontes 

renováveis, desde que tenham obtido uma 

avaliação positiva do impacto do ciclo de 

vida e da eficiência; 

Or. en 

 

Alteração  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) Infraestruturas de captura e 

armazenagem de carbono. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  775 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Manutenção ou modernização dos 

recursos existentes em matéria de 

infraestruturas, nos setores dos 

transportes e da energia, com especial 

incidência nos recursos relacionados com 

a segurança e a proteção. 

Or. en 
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Alteração  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Desenvolvimento de 

infraestruturas, equipamentos e tecnologias 

inovadoras sustentáveis em matéria de 

transportes, em conformidade com as 

prioridades da União neste domínio e os 

compromissos assumidos no âmbito do 

Acordo de Paris, nomeadamente através do 

seguinte: 

2. Desenvolvimento de infraestruturas 

e equipamentos e tecnologias inovadoras 

sustentáveis em matéria de transportes, 

excluindo autoestradas, vias rápidas e 

aeroportos, em conformidade com as 

prioridades da União neste domínio e os 

compromissos assumidos no âmbito do 

Acordo de Paris, nomeadamente através do 

seguinte: 

Or. en 

 

Alteração  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Projetos de apoio ao 

desenvolvimento das infraestruturas da 

RTE-T, incluindo os nós urbanos, os portos 

marítimos e portos de navegação interior, 

os terminais multimodais e a sua ligação às 

redes principais; 

a) Projetos sustentáveis de apoio ao 

desenvolvimento das infraestruturas da 

RTE-T e de projetos de pequena 

dimensão, incluindo os nós urbanos 

quando orientados para a 

multimodalidade e as tecnologias de 

emissões nulas, os portos marítimos e 

portos de navegação interior sustentáveis, 

os terminais multimodais e a sua ligação às 

redes principais, bem como projetos 

intersetoriais nesses portos e terminais, 

tais como instalações de reciclagem de 

resíduos e de água e estações integradas 

de recarga elétrica para os navios 

atracados; 
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Or. en 

 

Alteração  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Projetos de mobilidade urbana 

inteligentes e sustentáveis (centrados em 

modos de transporte urbano com baixo 

nível de emissões, acessibilidade, poluição 

atmosférica e poluição sonora, consumo de 

energia e acidentes); 

b) Projetos de mobilidade urbana 

inteligentes e sustentáveis (centrados em 

modos de transporte urbano com emissões 

nulas, acessibilidade, poluição atmosférica 

e poluição sonora, consumo de energia e 

acidentes); 

Or. en 

 

Alteração  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Apoio à renovação e modernização 

de ativos móveis de transporte tendo em 

vista a implantação de soluções de 

mobilidade hipocarbónicas; 

c) Apoio à renovação e modernização 

de ativos móveis de transporte tendo em 

vista a implantação de soluções de 

mobilidade com emissões nulas; 

Or. en 

 

Alteração  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) Infraestrutura ferroviária, outros 

projetos ferroviários, e portos marítimos; 

d) Infraestrutura ferroviária, incluindo 

as ligações regionais transfronteiras em 

falta devido a desmantelamento ou 

abandono, e portos marítimos 

sustentáveis; 

Or. en 

 

Alteração  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) Infraestruturas para combustíveis 

alternativos, incluindo infraestruturas de 

recarga elétrica. 

e) Infraestruturas de recarga elétrica. 

Or. en 

 

Alteração  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Manutenção, reparação, 

recuperação ou modernização de 

infraestruturas existentes nos setores dos 

transportes e da energia, a fim de 

melhorar a sua segurança e a sua 

resiliência contra fenómenos climáticos e 

meteorológicos extremos previstos; 

Or. en 
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Alteração  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Manutenção ou modernização dos 

recursos existentes em matéria de 

infraestruturas nos setores dos 

transportes e da energia, prestando 

especial atenção aos objetivos energéticos, 

climáticos e de transporte da UE a longo 

prazo; 

Or. en 

 

Alteração  784 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Desenvolvimento de baterias de 

nova geração destinadas à mobilidade 

elétrica; 

Or. en 

 

Alteração  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Deve ser evitado o apoio do 

InvestEU a infraestruturas intensivas em 

termos de carbono, como autoestradas e 

aeroportos, e de energia nuclear, a menos 



 

PE630.411v01-00 120/135 AM\1168409PT.docx 

PT 

que esse apoio vise diretamente a 

atenuação das alterações climáticas e a 

adaptação às mesmas ou a manutenção e 

a segurança das infraestruturas 

existentes. 

Or. en 

 

Alteração  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Projetos e empresas nos domínios 

da gestão dos recursos ambientais e das 

tecnologias limpas; 

c) Projetos e empresas nos domínios 

da gestão dos recursos ambientais e das 

tecnologias sustentáveis; 

Or. en 

 

Alteração  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

f) Ações no domínio das alterações 

climáticas, incluindo a redução dos riscos 

de catástrofes naturais; 

f) Ações no domínio das alterações 

climáticas, incluindo a redução dos riscos 

de catástrofes naturais, a adaptação às 

alterações climáticas e a atenuação dos 

seus efeitos; 

Or. en 

 

Alteração  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea g) 

 
Texto da Comissão Alteração 

g) Projetos e empresas que 

implementam a economia circular 

mediante a integração das questões de 

eficiência dos recursos na produção e no 

ciclo de vida do produto, incluindo o 

abastecimento sustentável de matérias-

primas primárias e secundárias; 

g) Projetos e empresas que 

implementam a economia circular 

mediante a integração das questões de 

eficiência dos recursos e da energia na 

produção e no ciclo de vida do produto, 

incluindo a reciclagem de matérias-primas 

primárias e secundárias; 

Or. en 

 

Alteração  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea h) 

 
Texto da Comissão Alteração 

h) Descarbonização e redução 

substancial das emissões das indústrias de 

elevada intensidade energética, incluindo a 

demonstração em larga escala de 

tecnologias hipocarbónicas inovadoras e a 

respetiva implantação. 

h) Descarbonização e redução 

substancial das emissões das indústrias de 

elevada intensidade energética, incluindo a 

demonstração em larga escala de 

tecnologias de captura e utilização de 

carbono inovadoras com emissões nulas e 

a respetiva implantação. 

Or. en 

 

Alteração  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea h-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 (h-A) Projetos que visam atenuar as 

alterações climáticas; 

Or. en 

 

Alteração  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea h-b) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (h-B) Projetos que visam a promoção da 

sustentabilidade do património cultural, 

nomeadamente estratégias e instrumentos 

de salvaguarda do património cultural 

europeu, material e imaterial.  

Or. en 

 

Alteração  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Investigação, incluindo as 

infraestruturas de investigação e o apoio às 

instituições académicas, e projetos de 

inovação que contribuem para a 

consecução dos objetivos do programa 

[Horizonte Europa]; 

a) Investigação, incluindo as 

infraestruturas de investigação e o apoio às 

instituições académicas, e projetos de 

desenvolvimento de produtos e inovação 

que contribuem para a consecução dos 

objetivos do programa [Horizonte Europa]; 

Or. en 

 

Alteração  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Projetos de colaboração entre as 

instituições académicas e a indústria; 

d) Projetos de colaboração entre as 

instituições académicas, a indústria, as 

empresas públicas e a sociedade civil, 

incluindo as organizações de doentes e 

utilizadores finais; 

Or. en 

 

Alteração  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

f) Novos produtos de saúde eficazes, 

incluindo produtos farmacêuticos, 

dispositivos médicos e medicamentos de 

terapia avançada. 

f) Novos e melhorados produtos de 

saúde eficazes, acessíveis e a preços 

comportáveis, incluindo produtos 

farmacêuticos, vacinas, dispositivos 

médicos e de diagnóstico, medicamentos 

de terapia avançada, novos antibióticos e 

processos de desenvolvimento inovadores 

que evitem o recurso a ensaios em 

animais. 

Or. en 

 

Alteração  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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a) Inteligência artificial; a) Inteligência artificial ética sujeita a 

avaliação prévia; 

Or. en 

 

Alteração  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Tecnologias de cadeia de blocos 

(«blockchain») e aplicações de cifragem 

progressiva; 

d) Tecnologias de cifragem 

progressiva; 

Or. en 

 

Alteração  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) Competências digitais avançadas; e) Melhoria das competências 

digitais; 

Or. en 

 

Alteração  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 7 – parte introdutória 
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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 PME e a 

pequenas empresas de média capitalização, 

nomeadamente através do seguinte: 

Or. en 

 

Alteração  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Disponibilização de meios para 

investimento e fundo de maneio; 

a) Disponibilização de meios para 

investimento e fundo de maneio ao longo 

de todo o ciclo de vida de uma empresa; 

Or. en 

Justificação 

Atenta a diversidade de PME e das respetivas atividades empresariais, a presente alteração 

clarifica que a disponibilização de meios para investimento e fundo de maneio ao longo de 

todo o ciclo de vida das empresas, desde a criação, passando pelas fases de arranque e de 

crescimento, até à transmissão de empresas. 

 

Alteração  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Empreendedorismo feminino 

Or. en 
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Alteração  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Concessão de financiamento a 

operações de locação financeira. 

Or. en 

Justificação 

Perante os benefícios da locação financeira para as PME, mediante a disponibilização de 

capital para investimentos adicionais em crescimento sustentável, esta alteração deve 

permitir garantir operações de locação financeira ao abrigo do Fundo InvestEU, a exemplo 

do que acontece com outros programas de investimento, como o COSME. 

 

Alteração  802 

Luigi Morgano 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. Setores culturais e criativos; meios 

de comunicação social, setor audiovisual e 

jornalismo. 

8. Setores culturais e criativos; meios 

de comunicação social, setor audiovisual e 

jornalismo, nomeadamente, mas não 

exclusivamente, através de: 

a) Novas tecnologias, tais como 

tecnologias de assistência aplicadas a 

bens e serviços culturais e criativos; 

b) Indústrias e setores culturais e 

criativos, por exemplo realidade 

aumentada/realidade virtual, ambientes 

imersivos, interfaces homem-máquina, 

protocolo Internet e infraestruturas de 

nuvem, 5G, novos meios de comunicação 

social; 

c) Utilização de tecnologia digital para a 

preservação e o restauro do património 

cultural material e imaterial europeu; 
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d) Gestão tecnológica dos direitos de 

propriedade intelectual. 

Or. en 

 

Alteração  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. Setores culturais e criativos; meios 

de comunicação social, setor audiovisual e 

jornalismo. 

8. Setores culturais e criativos; 

indústria do jogo; indústria da moda; 

setor audiovisual e dos meios de 

comunicação social e jornalismo; 

património cultural europeu em nuvem. 

Or. en 

 

Alteração  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

9. Turismo. 9. Turismo sustentável. 

Or. en 

 

Alteração  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Promoção da igualdade de género; 

Or. en 

 

Alteração  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea h) 

 
Texto da Comissão Alteração 

h) Soluções inovadoras no domínio da 

saúde, incluindo serviços de saúde e novos 

modelos de cuidados de saúde; 

h) Soluções inovadoras no domínio da 

saúde, incluindo saúde em linha, serviços 

de saúde e novos modelos de cuidados de 

saúde; 

Or. en 

 

Alteração  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

12. Desenvolvimento do setor da 

defesa, reforçando assim a autonomia 

estratégica da União, nomeadamente 

através do apoio a favor do seguinte: 

Suprimido 

a) Cadeia de abastecimento do setor da 

defesa da União, em particular mediante 

o apoio financeiro às PME e às empresas 

de média capitalização; 

 

b) Empresas que participam em projetos 

de rutura tecnológica no setor da defesa e 

em tecnologias de dupla utilização 

estreitamente associadas; 
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c) Cadeia de abastecimento no setor da 

defesa quando as entidades em causa 

participam em projetos colaborativos de 

investigação e desenvolvimento neste 

domínio, incluindo aqueles apoiados pelo 

Fundo Europeu de Defesa; 

 

d) Infraestruturas de investigação e de 

formação no domínio da defesa. 

 

Or. en 

 

Alteração  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

12. Desenvolvimento do setor da 

defesa, reforçando assim a autonomia 

estratégica da União, nomeadamente 

através do apoio a favor do seguinte: 

Suprimido 

a) Cadeia de abastecimento do setor da 

defesa da União, em particular mediante 

o apoio financeiro às PME e às empresas 

de média capitalização; 

 

b) Empresas que participam em projetos 

de rutura tecnológica no setor da defesa e 

em tecnologias de dupla utilização 

estreitamente associadas; 

 

c) Cadeia de abastecimento no setor da 

defesa quando as entidades em causa 

participam em projetos colaborativos de 

investigação e desenvolvimento neste 

domínio, incluindo aqueles apoiados pelo 

Fundo Europeu de Defesa; 

 

d) Infraestruturas de investigação e de 

formação no domínio da defesa. 

 

Or. en 
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Alteração  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 13 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

13. Espaço, em particular através do 

desenvolvimento do setor espacial, em 

consonância com os objetivos da estratégia 

espacial, no intuito de: 

13. Espaço, em particular através do 

desenvolvimento do setor espacial 

centrado exclusivamente nas aplicações 

civis, em consonância com os objetivos da 

estratégia espacial, no intuito de: 

Or. en 

 

Alteração  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 13 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Fomentar a autonomia da União, 

facultando-lhe um acesso seguro ao 

espaço, tanto no plano civil como militar. 

d) Fomentar a autonomia da União, 

facultando-lhe um acesso seguro ao 

espaço. 

Or. en 

 

Alteração  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 2 – subponto 2.1 A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2.1 A Número de regiões abrangidas 

pelos projetos; 

Or. en 

 



 

AM\1168409PT.docx 131/135 PE630.411v01-00 

 PT 

Alteração  812 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 2 – subponto 2.1 A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2.1 A Volume de operação assinadas por 

parceiro de execução; 

Or. en 

 

Alteração  813 

Alfred Sant 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 2 – subponto 2.1 A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2.1 A Distribuição geográfica abrangida 

pelos projetos; 

Or. en 

 

Alteração  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 3 – subponto 3.2 

 
Texto da Comissão Alteração 

3.2 Investimentos que apoiam objetivos 

climáticos 

3.2 Investimentos que apoiam objetivos 

climáticos, discriminados por vertente 

estratégica e categoria, bem como por 

relevância para o clima; 

Or. en 
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Alteração  815 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 3 – subponto 3.2 

 
Texto da Comissão Alteração 

3.2 Investimentos que apoiam objetivos 

climáticos 

3.2 Investimentos que apoiam objetivos 

climáticos, incluindo o impacto nas 

emissões absolutas ou relativas de gases 

com efeito de estufa; 

Or. en 

 

Alteração  816 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 3 – subponto 3.3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3.3 A Investimentos de apoio à economia 

social e às empresas sociais; 

Or. en 

 

Alteração  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 3 – subponto 3.3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3.3 A Emissões de gases com efeito de 

estufa, em termos absolutos e relativos 

Or. en 
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Alteração  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.2 

 
Texto da Comissão Alteração 

4.2 Energia: Número de agregados 

familiares cuja classificação do consumo 

energético melhorou 

4.2 Energia: Número de agregados 

familiares cuja classificação do consumo 

energético melhorou, número de 

agregados familiares renovados segundo 

as normas dos edifícios com necessidades 

quase nulas de energia e das casas 

passivas; 

Or. en 

 

Alteração  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.2 A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4.2 A Energia: energia poupada 

Or. en 

 

Alteração  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.2 B (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4.2 B Energia: emissões de gases com 

efeito de estufa, em termos absolutos e 

relativos 
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Or. en 

 

Alteração  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4.4 Transportes: Investimentos 

mobilizados nas RTE-T, das quais: rede 

central RTE-T 

4.4 Transportes: Investimentos 

mobilizados nas RTE-T, das quais: rede 

central RTE-T, projetos de pequena 

dimensão e outros; 

Or. en 

 

Alteração  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.4 A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4.4 A Transportes: emissões de gases 

com efeito de estufa, em termos absolutos 

e relativos 

Or. en 

 

Alteração  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 5 – ponto 5.2 A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 5.2 A Contribuição para a resposta aos 

desafios societais mundiais no âmbito do 

Horizonte Europa: «Saúde e bem-estar», 

«Sociedade inclusiva», «Sociedade 

resiliente», «Alimentação sustentável», 

«Recursos naturais e ambiente»; 

Or. en 

 

Alteração  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 6 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. PME 6. Dados desagregados por género 

sobre as PME 

Or. en 

 

Alteração  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 7 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Investimento social e competências 7. Dados desagregados por género 

sobre investimento social e competências 

Or. en 

 


