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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Em 6 de junho de 2018, a Comissão apresentou a sua proposta para o Programa InvestEU. Com 

base nos atuais instrumentos financeiros, em especial o FEIE, a Comissão propõe um fundo 

único, baseado numa garantia da UE de 38 mil milhões de euros, destinada a mobilizar fundos 

públicos e financiamento privado sob a forma de empréstimos, garantias, capitais próprios ou 

outros instrumentos baseados no mercado, para investimentos estratégicos em prol das políticas 

internas da UE.  A fim de facilitar o acesso ao fundo InvestEU, este é acompanhado da 

plataforma de aconselhamento InvestEU e do portal InvestEU. 

O Fundo InvestEU visa quatro domínios de intervenção («vertentes estratégicas»), com 

montantes indicativos a investir (possibilidade de aumento de 15 %, com base numa decisão da 

Comissão Europeia): 

1) infraestruturas sustentáveis (até 11,5 mil milhões de EUR);  

2) investigação, inovação e digitalização (até 11,25 mil milhões de EUR);  

3) pequenas e médias empresas (até 11,25 mil milhões de EUR); e  

4) investimento social e competências (4 mil milhões de EUR).  

As alterações apresentadas pelo relator dizem exclusivamente respeito a assuntos diretamente 

abrangidos pelo âmbito de competências da Comissão ENVI, tais como a contribuição para a 

integração de considerações climáticas e para o cumprimento das normas e dos objetivos da 

União. Por conseguinte, o relator preferiu não apresentar alterações relativas à gestão da 

garantia InvestEU e à governação do programa, que são questões que serão abordadas pelas nas 

reuniões conjuntas ECON-BUDG.  

O relator acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, em especial tendo em conta a maior 

ênfase na sustentabilidade. O programa InvestEU deve garantir a avaliação sistemática da 

sustentabilidade dos projetos. Para o efeito, a Comissão deverá adotar requisitos mínimos de 

sustentabilidade para todas as vertentes do programa, como é atualmente o caso para o apoio 

do BEI ao abrigo do FEIE. Isto significa que todos os projetos que beneficiam de um apoio 

substancial da União devem ser sujeitos a uma avaliação de sustentabilidade. 

A fim de estar em consonância com a posição do Parlamento Europeu sobre a integração de 

considerações climáticas e contribuir para o objetivo de 30 % de despesas relacionadas com o 

clima no quadro do orçamento total da UE, deve ser fixado um objetivo de 35 % para o 

Programa InvestEU em geral. Devem ser estabelecidos critérios de elegibilidade claros e um 

método de acompanhamento fiável e transparente, com base nos critérios de elegibilidade 

utilizados pelo BEI para este fim e aprovados em instituições financeiras internacionais.   

Apesar de o FEIE ter mobilizado 335 milhões de EUR em investimentos adicionais em toda a 

UE desde 2015 e, como tal, ter contribuído para colmatar as lacunas em termos de investimento, 

tem de ser previsto um maior enfoque nos objetivos políticos da UE. Em especial, os projetos 

com um perfil de risco mais elevado do que o normalmente tido em consideração pelo mercado 

– e que possam contribuir para os objetivos do quadro de ação da União relativo ao clima e à 

energia para 2030 e para os objetivos a longo prazo do Acordo de Paris – deverão poder atrair 

apoios ao abrigo do programa InvestEU.  

São necessários, nomeadamente, maiores investimentos em projetos industriais com baixas 

emissões de carbono, a fim de acelerar a descarbonização da indústria da UE. Por conseguinte, 

a Comissão Europeia deve identificar, após consulta com a indústria, projetos industriais de 

interesse comum, assim como facilitar o seu acesso a apoios financeiros ao abrigo de diferentes 

instrumentos da UE.  
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Para uma melhor compreensão do potencial inerente ao programa InvestEU em termos do seu 

contributo para a economia hipocarbónica, devem ser disponibilizadas informações sobre 

formas de evitar emissões de CO2.  No entanto, deve adotar-se uma abordagem prudente 

relativamente aos limiares dos critérios de elegibilidade, a fim de potenciar progressos graduais. 

Uma vez que as soluções inovadoras não surgem instantaneamente, devem ser apoiadas 

evoluções progressivas ao abrigo do programa InvestEU, a fim de incentivar a inovação. 

No que respeita à governação do programa, as modalidades de participação do PE devem ser 

mantidas como atualmente previsto no FEIE. Assim, o relator propõe que o Parlamento nomeie 

um perito independente para o conselho consultivo, que deve incluir representantes dos 

parceiros de execução. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 

Orçamentos e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à 

matéria de fundo, a terem em conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Em 2016, as atividades de 

investimento em infraestruturas na União 

atingiam 1,8 % do PIB da UE, contra 

2,2 % em 2009, o que representa uma 

descida de cerca de 20 % em relação às 

taxas de investimento registadas antes da 

crise financeira mundial. Assim, apesar de 

se assistir à melhoria dos rácios 

investimento/PIB na União, estes 

permanecem inferiores ao que seria de 

esperar num período de forte retoma e não 

permitem compensar os anos de 

investimento insuficiente. Mais importante 

ainda, os atuais níveis e previsões de 

investimento não satisfazem as 

necessidades de investimento estrutural na 

União que se impõem face à evolução 

tecnológica e à competitividade a nível 

mundial, nomeadamente em matéria de 

inovação, competências, infraestruturas, 

pequenas e médias empresas («PME»), 

nem atendem à necessidade de dar resposta 

(1) Em 2016, as atividades de 

investimento em infraestruturas na União 

atingiam 1,8 % do PIB da UE, contra 

2,2 % em 2009, o que representa uma 

descida de cerca de 20 % em relação às 

taxas de investimento registadas antes da 

crise financeira mundial. Assim, apesar de 

se assistir à melhoria dos rácios 

investimento/PIB na União, estes 

permanecem inferiores ao que seria de 

esperar num período de forte retoma e não 

permitem compensar os anos de 

investimento insuficiente. Mais importante 

ainda, os atuais níveis e previsões de 

investimento não satisfazem as 

necessidades de investimento estrutural na 

União que se impõem face à evolução 

tecnológica e à competitividade a nível 

mundial, nomeadamente em matéria de 

inovação, investigação, competências, 

infraestruturas, pequenas e médias 

empresas («PME») e empresas em fase de 
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a desafios societais fundamentais tais como 

a sustentabilidade ou o envelhecimento 

demográfico. Consequentemente, é 

necessário prosseguir esforços para suprir 

as deficiências do mercado e as situações 

de investimento insuficientes, reduzir o 

défice de investimento em setores 

específicos e concretizar os objetivos 

estratégicos da União. 

arranque, nem atendem à necessidade de 

dar resposta a desafios societais 

fundamentais tais como a sustentabilidade 

ou o envelhecimento demográfico. 

Consequentemente, é necessário prosseguir 

esforços para suprir as deficiências do 

mercado e as situações de investimento 

insuficientes, reduzir o défice de 

investimento em setores específicos e 

concretizar os objetivos estratégicos da 

União. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A Europa depende de recursos 

importados mais do que qualquer outra 

região do mundo, sendo muitos os 

recursos que se esgotarão em 

relativamente pouco tempo. É possível 

aumentar significativamente a 

competitividade da Europa aumentando o 

valor acrescentado gerado pelos recursos 

na economia e promovendo um 

abastecimento sustentável de matérias-

primas de origem europeia. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) Nos últimos anos, a União tem 

vindo a adotar estratégias ambiciosas para 

concluir o Mercado Único e estimular o 

crescimento sustentável e o emprego, tais 

como a União dos Mercados de Capitais, a 

Estratégia para o Mercado Único Digital, o 

pacote «Energia Limpa para todos os 

Europeus», o Plano de Ação da UE para a 

Economia Circular, a Estratégia de 

(3) Nos últimos anos, a União tem 

vindo a adotar estratégias ambiciosas para 

concluir o Mercado Único e estimular o 

crescimento sustentável e o emprego, tais 

como a União dos Mercados de Capitais, a 

Estratégia para o Mercado Único Digital, o 

pacote «Energia Limpa para todos os 

Europeus», o Plano de Ação da UE para a 

Economia Circular, o programa Horizonte 
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Mobilidade Hipocarbónica, a estratégia em 

matéria de defesa e a Estratégia Espacial 

para a Europa. O Fundo InvestEU deve 

tirar partido e reforçar as sinergias entre 

estas estratégias, promovendo o 

investimento e o acesso ao financiamento. 

2020, a Estratégia de Mobilidade 

Hipocarbónica, a estratégia em matéria de 

defesa e a Estratégia Espacial para a 

Europa. O Fundo InvestEU deve tirar 

partido e reforçar as sinergias entre estas 

estratégias, promovendo o investimento e o 

acesso ao financiamento. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) O Fundo InvestEU deve contribuir 

para a melhoria da competitividade da 

União (nomeadamente no domínio da 

inovação e da digitalização), para a 

sustentabilidade do seu crescimento 

económico, para a resiliência e inclusão 

sociais e para a integração dos seus 

mercados de capitais, combatendo a sua 

fragmentação e diversificando as fontes de 

financiamento para as empresas. Para o 

efeito, apoia projetos que sejam técnica e 

economicamente viáveis, assegurando um 

quadro para a utilização de instrumentos de 

dívida, partilha dos riscos e instrumentos 

de capital próprio, com base numa garantia 

do orçamento da União e em contribuições 

dos parceiros de execução. O Fundo deve 

ser orientado pela procura, focando 

simultaneamente o seu apoio na 

concretização dos objetivos estratégicos da 

União. 

(5) O Fundo InvestEU deve contribuir 

para a melhoria da competitividade da 

União (nomeadamente no domínio da 

inovação), a transição para a economia 

circular e a digitalização, a excelência 

científica, a sustentabilidade do seu 

crescimento económico, a resiliência e 

inclusão sociais e a integração dos seus 

mercados de capitais, combatendo a sua 

fragmentação e diversificando as fontes de 

financiamento para as empresas. Para o 

efeito, apoia projetos que sejam técnica e 

economicamente viáveis, assegurando um 

quadro para a utilização de instrumentos de 

dívida, partilha dos riscos e instrumentos 

de capital próprio, com base numa garantia 

do orçamento da União e em contribuições 

dos parceiros de execução. O Fundo deve 

ser devidamente divulgado e orientado 

pela procura, focando simultaneamente o 

seu apoio na concretização dos objetivos 

estratégicos da União. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) O Fundo InvestEU apoia 

investimentos em ativos corpóreos e 

(6) O Fundo InvestEU apoia 

investimentos em ativos corpóreos e 
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incorpóreos, a fim de fomentar o 

crescimento, o investimento e o emprego, 

contribuindo assim para a melhoria do 

bem-estar e para uma repartição mais justa 

do rendimento na União. A sua intervenção 

complementa o apoio concedido pela 

União sob a forma de subvenções. 

incorpóreos, a fim de fomentar a eficiência 

dos recursos, o crescimento verde e 

sustentável, o investimento e o emprego, 

bem como a sustentabilidade, contribuindo 

assim para a melhoria do bem-estar e para 

uma repartição mais justa do rendimento 

na União. A sua intervenção complementa 

o apoio concedido pela União sob a forma 

de subvenções. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A União subscreveu os objetivos 

estabelecidos na Agenda 2030 das Nações 

Unidas e os respetivos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como o 

Acordo de Paris em 2015 e o Quadro de 

Sendai para a Redução do Risco de 

Catástrofes 2015-2030. Para atingir os 

objetivos acordados, incluindo aqueles 

subjacentes às políticas ambientais da 

União, prevê-se um reforço significativo 

das medidas em prol do desenvolvimento 

sustentável. Por conseguinte, os princípios 

do desenvolvimento sustentável assumem 

uma importância primordial na conceção 

do Fundo InvestEU. 

(7) A União subscreveu os objetivos 

estabelecidos na Agenda 2030 das Nações 

Unidas e os respetivos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como o 

Acordo de Paris em 2015 e o Quadro de 

Sendai para a Redução do Risco de 

Catástrofes 2015-2030. Para atingir os 

objetivos acordados, incluindo aqueles 

subjacentes às políticas ambientais da 

União, prevê-se um reforço significativo 

das medidas em prol do desenvolvimento 

sustentável, bem como a eliminação 

gradual dos subsídios nefastos para o 

ambiente. Por conseguinte, os princípios 

do desenvolvimento sustentável devem 

constituir a base da conceção do Fundo 

InvestEU. 

 

Alteração de compromisso7 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos 

assumidos pela União no sentido de 

implementar o Acordo de Paris e os 

(9) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos 

assumidos pela União no sentido de 

implementar o Acordo de Paris e os 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o programa InvestEU 

irá contribuir para integrar as ações 

climáticas e concretizar uma meta global 

que consiste em que 25 % das despesas do 

orçamento da UE sejam consagradas a 

objetivos a favor do clima. Prevê-se que as 

ações empreendidas ao abrigo do programa 

InvestEU tendo em vista a concretização 

de objetivos climáticos deverão 

representar 30 % da dotação financeira 

global do programa. As ações pertinentes 

serão identificadas durante a preparação e a 

execução do programa InvestEU e 

reavaliadas no âmbito das avaliações e 

processos de análise relevantes. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o programa InvestEU 

irá contribuir para integrar as ações 

climáticas e concretizar uma meta global 

que consiste em que 30 % das despesas do 

orçamento da UE sejam consagradas a 

objetivos a favor do clima. As ações 

empreendidas ao abrigo do programa 

InvestEU tendo em vista a concretização 

de objetivos climáticos deverão representar 

40 % da dotação financeira global do 

programa. As ações pertinentes serão 

identificadas durante a preparação e a 

execução do programa InvestEU e 

reavaliadas no âmbito das avaliações e 

processos de análise relevantes. 

 

Alteração de Compromisso8 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A contribuição do Fundo InvestEU 

para a realização da meta no domínio do 

clima será seguida através de um sistema 

de acompanhamento da ação climática da 

UE, desenvolvido pela Comissão em 

colaboração com os parceiros de execução, 

e utilizando, de forma adequada, os 

critérios estabelecidos no [Regulamento 

que estabelece um enquadramento para 

promover o investimento sustentável] para 

determinar se uma atividade económica é 

sustentável do ponto de vista ambiental. 

(10) A contribuição do Fundo InvestEU 

para a realização da meta no domínio do 

clima será seguida através de um sistema 

de acompanhamento, desenvolvido pela 

Comissão por meio de atos delegados, em 

colaboração com os parceiros de execução, 

e utilizando, de forma adequada, os 

critérios estabelecidos no [Regulamento 

que estabelece um enquadramento para 

promover o investimento sustentável14] 

para determinar se uma atividade 

económica tem efeitos de atenuação 

específicos ou contribui para reforçar a 

resiliência às alterações climáticas.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 
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Texto da Comissão Alteração 

(11) De acordo com o relatório de 2018 

sobre os riscos globais, publicado pelo 

Fórum Económico Mundial, cinco dos dez 

maiores riscos para a economia global 

estão relacionados com o ambiente. Estes 

riscos incluem a poluição do ar, dos solos e 

da água, fenómenos meteorológicos 

extremos, perdas de biodiversidade, bem 

como o fracasso das medidas de atenuação 

das alterações climáticas e de adaptação às 

mesmas. Os princípios ambientais estão 

firmemente consagrados nos Tratados e em 

diversas políticas da União. Por 

conseguinte, as operações ligadas ao Fundo 

InvestEU devem promover a integração de 

objetivos ambientais. A proteção do 

ambiente, bem como a prevenção e a 

gestão dos riscos conexos, devem ser 

integradas na preparação e execução dos 

investimentos. A UE deve também 

controlar as suas despesas em matéria de 

controlo da poluição do ar e 

biodiversidade, a fim de cumprir as 

obrigações de apresentação de informações 

impostas pela Convenção sobre a 

Diversidade Biológica e a Diretiva (UE) 

2016/2284 do Parlamento Europeu e do 

Conselho15. O investimento afetado aos 

objetivos de sustentabilidade ambiental 

deve ser consequentemente acompanhado 

utilizando metodologias comuns, que se 

coadunem com as desenvolvidas ao abrigo 

de outros programas da União, em matéria 

de clima, biodiversidade e gestão da 

poluição do ar, no intuito de avaliar o 

impacto individual e conjunto dos 

investimentos nos principais elementos dos 

recursos naturais, nomeadamente o ar, a 

água, o solo e a biodiversidade. 

(11) De acordo com o relatório de 2018 

sobre os riscos globais, publicado pelo 

Fórum Económico Mundial, cinco dos dez 

maiores riscos para a economia global 

estão relacionados com o ambiente. Estes 

riscos incluem a poluição do ar, dos solos e 

da água, fenómenos meteorológicos 

extremos, perdas de biodiversidade, bem 

como o fracasso das medidas de atenuação 

das alterações climáticas e de adaptação às 

mesmas. A utilização insustentável dos 

recursos está na origem de muitos dos 

referidos riscos ambientais. Os princípios 

ambientais estão firmemente consagrados 

nos Tratados e em diversas políticas da 

União. Por conseguinte, as operações 

ligadas ao Fundo InvestEU devem 

promover a integração de objetivos 

ambientais. A proteção do ambiente, bem 

como a prevenção e a gestão dos riscos 

conexos, devem ser integradas na 

preparação e execução dos investimentos. 

A UE deve também controlar as suas 

despesas em matéria de controlo da 

poluição do ar e biodiversidade, a fim de 

cumprir as obrigações de apresentação de 

informações impostas pela Convenção 

sobre a Diversidade Biológica e a Diretiva 

(UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu e 

do Conselho15. O investimento afetado aos 

objetivos de sustentabilidade ambiental 

deve ser consequentemente acompanhado 

utilizando metodologias comuns, que se 

coadunem com as desenvolvidas ao abrigo 

de outros programas da União, em matéria 

de clima, biodiversidade e gestão da 

poluição do ar, no intuito de avaliar o 

impacto individual e conjunto dos 

investimentos nos principais elementos dos 

recursos naturais, nomeadamente o ar, a 

água, o solo e a biodiversidade. 

_________________ _________________ 

15 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2016, relativa à redução das emissões 

nacionais de certos poluentes atmosféricos, 

15 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2016, relativa à redução das emissões 

nacionais de certos poluentes atmosféricos, 



 

PE627.571v02-00 10/40 AD\1168940PT.docx 

PT 

que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 

a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 

17.12.2016, p. 1). 

que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 

a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 

17.12.2016, p. 1). 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os projetos de investimento que 

beneficiem de apoio substancial por parte 

da União, particularmente no domínio das 

infraestruturas, devem ser submetidos a 

uma avaliação quanto à sua 

sustentabilidade, em conformidade com as 

orientações a elaborar pela Comissão em 

colaboração com os parceiros de execução 

ao abrigo do programa InvestEU, 

recorrendo de forma adequada aos critérios 

estabelecidos no [Regulamento que 

estabelece um enquadramento para 

promover o investimento sustentável] para 

determinar se uma atividade económica é 

sustentável do ponto de vista ambiental e 

consentânea com as orientações elaboradas 

para outros programas da União. Estas 

orientações devem incluir disposições 

adequadas para evitar a imposição de uma 

carga administrativa desnecessária. 

(12) Todos os projetos de investimento 

que beneficiem de apoio por parte da 

União devem ser submetidos a uma 

avaliação quanto à sua sustentabilidade, em 

conformidade com as orientações 

adequadas à dimensão e ao tipo do 

investimento a elaborar pela Comissão em 

colaboração com os parceiros de execução 

ao abrigo do programa InvestEU, 

recorrendo de forma adequada aos critérios 

estabelecidos no [Regulamento que 

estabelece um enquadramento para 

promover o investimento sustentável] para 

determinar se uma atividade económica é 

sustentável do ponto de vista ambiental e 

consentânea com as orientações elaboradas 

para outros programas da União. Estas 

orientações devem incluir disposições 

adequadas para evitar a imposição de uma 

carga administrativa desnecessária. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) O Manual Ambiental e Social do 

BEI, que traduz de forma operacional as 

políticas e os princípios contidos na 

Declaração sobre Princípios e Normas 

Ambientais e Sociais do BEI, pode servir 

de referência para determinar como 

proceder à definição e aferição da 

sustentabilidade ambiental e social, no 
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intuito de garantir que as atividades de 

financiamento são coerentes com as 

normas ambientais e sociais. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) As baixas taxas de investimento em 

infraestruturas na União durante a crise 

financeira prejudicaram a sua capacidade 

para estimular o crescimento sustentável, a 

competitividade e a convergência. Para 

concretizar os objetivos da União em 

matéria de sustentabilidade, incluindo as 

metas relativas à energia e ao clima para 

2030, é fundamental realizar avultados 

investimentos nas infraestruturas 

europeias. Consequentemente, o apoio do 

Fundo InvestEU deve ser direcionado para 

investimentos nos domínios dos 

transportes, da energia (incluindo a 

eficiência energética e as energias 

renováveis), do ambiente, da ação 

climática e das infraestruturas marítimas e 

digitais. Para maximizar o impacto e o 

valor acrescentado do apoio financeiro da 

União, convém promover um processo 

simplificado de investimento que assegure 

a visibilidade da reserva de projetos e a 

coerência entre os programas da União 

relevantes. Atendendo às ameaças à 

segurança, os projetos de investimento que 

beneficiem do apoio da União devem 

integrar princípios quanto à proteção dos 

cidadãos em espaços públicos. Estes 

devem complementar os esforços 

envidados por outros fundos da União, tais 

como o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, para apoiar o 

vetor de segurança dos investimentos em 

espaços públicos, transportes, energia e 

outras infraestruturas críticas. 

(13) As baixas taxas de investimento em 

infraestruturas na União durante a crise 

financeira prejudicaram a sua capacidade 

para estimular o crescimento sustentável, a 

competitividade e a convergência. Para 

concretizar os objetivos da União e dos 

seus Estados-Membros em matéria de 

sustentabilidade, incluindo as metas 

relativas à energia e ao clima para 2030, 

bem como os objetivos estabelecidos com 

a adoção do Acordo de Paris, é 

fundamental realizar avultados 

investimentos nas infraestruturas 

europeias. Consequentemente, o apoio do 

Fundo InvestEU deve ser direcionado para 

investimentos nos domínios dos transportes 

limpos, da energia – em especial a 

eficiência energética e as energias 

renováveis –, do ambiente, da ação 

climática e das infraestruturas marítimas e 

digitais, colocando uma ênfase especial 

nos investimentos sociais e nas 

infraestruturas vitais que estejam 

relacionados com a transformação das 

regiões em fase de transição. Neste 

contexto, convém igualmente estabelecer, 

na medida do possível, sinergias com 

objetivos estratégicos regionais e 

nacionais, como a remoção de amianto de 

telhados, habitações e solos. Para 

maximizar o impacto e o valor 

acrescentado do apoio financeiro da União, 

convém promover um processo 

simplificado de investimento que assegure 

a visibilidade da reserva de projetos e a 

coerência entre os programas da União 

relevantes. Atendendo às ameaças à 
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segurança, os projetos de investimento que 

beneficiem do apoio da União devem 

integrar princípios quanto à proteção dos 

cidadãos em espaços públicos. Estes 

devem complementar os esforços 

envidados por outros fundos da União, tais 

como o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, para apoiar o 

vetor de segurança dos investimentos em 

espaços públicos, transportes, energia e 

outras infraestruturas críticas. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) Embora o nível de investimento 

global na União seja cada vez mais 

elevado, o investimento em atividades de 

maior risco, tais como a investigação e a 

inovação, é ainda insuficiente. A 

concomitante falta de investimento na 

investigação e na inovação compromete a 

competitividade industrial e económica da 

União, bem como a qualidade de vida dos 

seus cidadãos. O Fundo InvestEU deve 

propor produtos financeiros adequados 

para cobrir as diferentes fases do ciclo de 

inovação e um vasto leque de partes 

interessadas, de forma a permitir a 

expansão e a implantação de soluções a 

uma escala comercial na União, tornando 

essas soluções competitivas nos mercados 

mundiais. 

(14) Embora o nível de investimento 

global na União seja cada vez mais 

elevado, o investimento em atividades de 

maior risco, tais como a investigação e a 

inovação, é ainda insuficiente. A 

concomitante falta de investimento na 

investigação e na inovação compromete a 

competitividade industrial e económica da 

União, a qualidade de vida dos seus 

cidadãos e a consecução dos objetivos em 

matéria de energia e clima. O Fundo 

InvestEU deve propor produtos financeiros 

adequados para cobrir as diferentes fases 

do ciclo de inovação e um vasto leque de 

partes interessadas, de forma a permitir a 

expansão e a implantação de soluções a 

uma escala comercial na União, tornando 

essas soluções competitivas nos mercados 

mundiais. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) Impõe-se a necessidade premente (15) Impõe-se a necessidade premente 
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de um esforço significativo com vista a 

investir na transformação digital, bem 

como para repartir os seus benefícios entre 

todos os cidadãos e empresas da União. O 

sólido enquadramento instituído pela 

Estratégia para o Mercado Único Digital 

deve ser doravante acompanhado por 

investimentos com um nível de aspiração 

comparável, incluindo em matéria de 

inteligência artificial. 

de um esforço significativo com vista a 

investir na transformação digital, bem 

como para repartir os seus benefícios entre 

todos os cidadãos e empresas da União, 

nas zonas urbanas e rurais. O sólido 

enquadramento instituído pela Estratégia 

para o Mercado Único Digital deve ser 

doravante acompanhado por investimentos 

com um nível de aspiração comparável, 

incluindo em matéria de inteligência 

artificial. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

(16) As pequenas e médias empresas 

(PME) desempenham um papel 

fundamental na União. No entanto, estas 

enfrentam desafios no acesso ao 

financiamento por apresentarem um perfil 

de risco considerado elevado e pela 

insuficiência de garantias à sua disposição. 

Acresce também que se deparam com 

desafios associados à necessidade de 

manter a sua competitividade através de 

atividades em matéria de digitalização, 

internacionalização e inovação e ainda 

mediante o reforço das competências dos 

seus trabalhadores. Além disso, em 

comparação com as grandes empresas, as 

suas fontes de financiamento são menos 

diversificadas: de modo geral, as PME não 

emitem obrigações e o seu acesso a bolsas 

de valores e a investidores institucionais é 

limitado. A questão do acesso ao 

financiamento é ainda mais problemática 

para as PME cujas atividades incidem 

sobre ativos incorpóreos. Na União, as 

PME dependem em grande medida dos 

bancos e do financiamento da dívida sob a 

forma de descobertos e empréstimos 

bancários ou de locações. É necessário 

apoiar as PME que enfrentam estes 

desafios e diversificar as suas fontes de 

(16) As pequenas e médias empresas 

(PME) desempenham um papel 

fundamental na União. No entanto, estas 

enfrentam desafios no acesso ao 

financiamento por apresentarem um perfil 

de risco considerado elevado e pela 

insuficiência de garantias à sua disposição. 

Acresce também que se deparam com 

desafios associados à necessidade de 

manter a sua competitividade através de 

atividades em matéria de digitalização, 

internacionalização e inovação e ainda 

mediante o reforço das competências dos 

seus trabalhadores. Além disso, em 

comparação com as grandes empresas, as 

suas fontes de financiamento são menos 

diversificadas: de modo geral, as PME não 

emitem obrigações e o seu acesso a bolsas 

de valores e a investidores institucionais é 

limitado. A questão do acesso ao 

financiamento é ainda mais problemática 

para as PME cujas atividades incidem 

sobre ativos incorpóreos. Na União, as 

PME dependem em grande medida dos 

bancos e do financiamento da dívida sob a 

forma de descobertos e empréstimos 

bancários ou de locações. É necessário 

apoiar as PME que enfrentam estes 

desafios, simplificando o seu acesso ao 
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financiamento, de modo a aumentar a sua 

capacidade para financiar a respetiva 

criação, crescimento e desenvolvimento, 

resistir a recessões económicas, bem como 

para aumentar a resiliência da economia e 

do sistema financeiro face a períodos de 

crise ou choques económicos. Este apoio 

vem também complementar as iniciativas 

já tomadas no âmbito da União dos 

Mercados de Capitais. O Fundo InvestEU 

constitui uma oportunidade de colocar a 

tónica em produtos financeiros específicos 

e mais direcionados. 

financiamento, e diversificar as suas 

fontes de financiamento, de modo a 

aumentar a sua capacidade para financiar a 

respetiva criação, crescimento e 

desenvolvimento, resistir a recessões 

económicas, bem como para aumentar a 

resiliência da economia e do sistema 

financeiro face a períodos de crise ou 

choques económicos. Este apoio vem 

também complementar as iniciativas já 

tomadas no âmbito da União dos Mercados 

de Capitais. Programas como o COSME e 

o Horizonte 2020 têm desempenhado um 

papel importante para as PME, na medida 

em que facilitaram o seu acesso ao 

financiamento em todas as fases do 

respetivo ciclo de vida e em que foram 

completados pelo FEIE, ao qual as PME 

aderiram rapidamente. O Fundo InvestEU 

constitui uma oportunidade de colocar a 

tónica em produtos financeiros específicos 

e mais direcionados. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 
Texto da Comissão Alteração 

(21) O Fundo InvestEU deve estar 

aberto a contribuições de países terceiros 

que sejam membros da Associação 

Europeia de Comércio Livre, de países em 

vias de adesão, de países candidatos e 

potenciais candidatos, de países abrangidos 

pela Política Europeia de Vizinhança e de 

outros países, em conformidade com as 

condições estabelecidas entre a União e os 

mesmos. Tal deve permitir uma 

cooperação contínua com os países em 

causa, se for caso disso, em especial nos 

domínios da investigação e da inovação, 

bem como das PME. 

(21) O Fundo InvestEU deve estar 

aberto a contribuições de países terceiros 

que sejam membros da Associação 

Europeia de Comércio Livre, de países em 

vias de adesão, de países candidatos e 

potenciais candidatos, de países abrangidos 

pela Política Europeia de Vizinhança e de 

outros países, em conformidade com as 

condições estabelecidas entre a União e na 

condição de respeitarem as mesmas 

normas e os mesmos regulamentos. Tal 

deve permitir uma cooperação contínua 

com os países em causa, se for caso disso, 

em especial nos domínios da investigação e 

da inovação, bem como das PME. 

 

Alteração  17 
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Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

(28) O Comité de Investimento, 

composto por peritos independentes, 

decide da concessão do apoio da garantia 

da UE às operações de financiamento e 

investimento que cumpram os critérios de 

elegibilidade, contribuindo assim com 

competências especializadas externas para 

a avaliação dos investimentos em projetos. 

O Comité de Investimento deve reunir-se 

em diferentes formações, a fim de permitir 

uma melhor cobertura dos diferentes 

domínios e setores estratégicos. 

(28) O Comité de Investimento, 

composto por peritos independentes, 

decide da concessão do apoio da garantia 

da UE às operações de financiamento e 

investimento que cumpram os critérios de 

elegibilidade, contribuindo assim com 

competências especializadas externas para 

a avaliação dos investimentos em projetos. 

O Comité de Investimento deve reunir-se 

em diferentes formações, a fim de permitir 

uma melhor cobertura dos diferentes 

domínios e setores estratégicos, devendo, 

compreendendo sempre peritos em 

matéria de transição para uma «economia 

verde». O Comité de Investimento deve 

igualmente incluir representantes da 

sociedade civil. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 
Texto da Comissão Alteração 

(29) Aquando da seleção dos parceiros 

de execução para a implementação do 

Fundo InvestEU, a Comissão deve ter em 

conta a capacidade das contrapartes para 

cumprir os objetivos do InvestEU e 

contribuir com os seus recursos próprios, a 

fim de assegurar uma cobertura e uma 

diversificação geográficas adequadas, 

atrair os investidores privados e 

proporcionar uma diversificação suficiente 

dos riscos, bem como soluções inovadoras 

para suprir as deficiências do mercado e as 

situações de investimento insuficiente. 

Atendendo ao seu papel ao abrigo dos 

Tratados, à sua capacidade de operar em 

todos os Estados-Membros e à experiência 

adquirida no âmbito dos atuais 

instrumentos financeiros e do FEIE, o 

(29) Aquando da seleção dos parceiros 

de execução para a implementação do 

Fundo InvestEU, a Comissão deve ter em 

conta a capacidade das contrapartes para 

cumprir os objetivos do InvestEU e 

contribuir com os seus recursos próprios, a 

fim de assegurar uma cobertura e uma 

diversificação geográficas adequadas, 

atrair os investidores privados e 

proporcionar uma diversificação suficiente 

dos riscos, bem como soluções inovadoras 

para suprir as deficiências do mercado e as 

situações de investimento insuficiente. 

Atendendo ao seu papel ao abrigo dos 

Tratados, à sua capacidade de operar em 

todos os Estados-Membros e à experiência 

adquirida no âmbito dos atuais 

instrumentos financeiros e do FEIE, o 
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Grupo do Banco Europeu de Investimento 

(«BEI») deve permanecer um parceiro de 

execução privilegiado ao abrigo da 

componente da UE do Fundo InvestEU. 

Além do Grupo BEI, os bancos ou 

instituições de fomento nacionais podem 

propor uma gama complementar de 

produtos financeiros, tendo em conta que a 

sua experiência e as suas capacidades a 

nível regional são suscetíveis de contribuir 

para maximizar o impacto dos fundos 

públicos no território da União. Além 

disso, outras instituições financeiras 

internacionais podem atuar como parceiros 

de execução, em especial quando 

apresentem uma vantagem comparativa em 

termos de conhecimentos específicos e 

experiência em certos Estados-Membros. 

Outras entidades podem também preencher 

os critérios estabelecidos no Regulamento 

Financeiro para atuar como parceiros de 

execução. 

Grupo do Banco Europeu de Investimento 

(«BEI») deve permanecer um parceiro de 

execução privilegiado ao abrigo da 

componente da UE do Fundo InvestEU. 

Além do Grupo BEI, os bancos ou 

instituições de fomento nacionais ou 

regionais podem propor uma gama 

complementar de produtos financeiros, 

tendo em conta que a sua experiência e as 

suas capacidades a nível regional são 

suscetíveis de contribuir para maximizar o 

impacto dos fundos públicos no território 

da União. Além disso, outras instituições 

financeiras internacionais podem atuar 

como parceiros de execução, em especial 

quando apresentem uma vantagem 

comparativa em termos de conhecimentos 

específicos e experiência em certos 

Estados-Membros. Outras entidades podem 

também preencher os critérios 

estabelecidos no Regulamento Financeiro 

para atuar como parceiros de execução. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 44 

 
Texto da Comissão Alteração 

(44) Os países terceiros membros que 

sejam do Espaço Económico Europeu 

(EEE) podem participar nos programas da 

União, no âmbito da cooperação 

estabelecida ao abrigo do Acordo EEE, que 

prevê a execução dos programas através de 

uma decisão ao abrigo do referido acordo. 

Os países terceiros podem igualmente 

participar com base noutros instrumentos 

jurídicos. Deve introduzir-se uma 

disposição específica no presente 

regulamento que conceda os direitos e o 

acesso necessários ao gestor orçamental 

competente, ao Organismo Europeu de 

Luta Antifraude (OLAF) e ao Tribunal de 

Contas Europeu, para que estes possam 

exercer cabalmente as respetivas funções. 

(44) Na condição de respeitarem todas 

as regras e todos os regulamentos dos 

programas individuais, os países terceiros 

que sejam membros do Espaço Económico 

Europeu (EEE) podem participar nos 

programas da União, no âmbito da 

cooperação estabelecida ao abrigo do 

Acordo EEE, que prevê a execução dos 

programas através de uma decisão ao 

abrigo do referido acordo. Os países 

terceiros podem igualmente participar com 

base noutros instrumentos jurídicos. Deve 

introduzir-se uma disposição específica no 

presente regulamento que conceda os 

direitos e o acesso necessários ao gestor 

orçamental competente, ao Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e ao 

Tribunal de Contas Europeu, para que estes 
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possam exercer cabalmente as respetivas 

funções. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 46 

 

Texto da Comissão Alteração 

(46) A fim de complementar 

determinados elementos não essenciais do 

presente regulamento com diretrizes em 

matéria de investimento a respeitar pelas 

operações de financiamento e 

investimento, facilitar a adaptação rápida e 

flexível dos indicadores de desempenho e 

ajustar a taxa de provisionamento, o poder 

de adotar atos nos termos do artigo 290.º 

do TFUE deve ser delegado na Comissão, 

no que diz respeito à elaboração de 

diretrizes em matéria de investimento para 

as operações de financiamento e 

investimento ao abrigo das diferentes 

vertentes estratégicas, à alteração do anexo 

III do presente regulamento para analisar 

ou complementar os indicadores, bem 

como ao ajustamento da taxa de 

provisionamento. É especialmente 

importante que a Comissão proceda às 

consultas adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, inclusive ao nível de peritos, 

e que essas consultas sejam realizadas de 

acordo com os princípios estabelecidos no 

Acordo Interinstitucional «Legislar 

Melhor», de 13 de abril de 2016. Em 

particular, a fim de assegurar a igualdade 

de participação na elaboração dos atos 

delegados, o Parlamento Europeu e o 

Conselho recebem todos os documentos ao 

mesmo tempo que os peritos dos Estados-

Membros, e os respetivos peritos têm 

sistematicamente acesso às reuniões dos 

grupos de peritos da Comissão que tratam 

da preparação dos atos delegados. 

(46) A fim de complementar 

determinados elementos não essenciais do 

presente regulamento com orientações 

relativas à forma como os promotores que 

solicitam financiamento devem prestar 

informações adequadas sobre a avaliação 

da sustentabilidade climática, ambiental e 

social das operações de financiamento e 

de investimento, bem como com diretrizes 

em matéria de investimento a respeitar 

pelas operações de financiamento e 

investimento, facilitar a adaptação rápida e 

flexível dos indicadores de desempenho e 

ajustar a taxa de provisionamento, o poder 

de adotar atos nos termos do artigo 290.º 

do TFUE deve ser delegado na Comissão, 

no que diz respeito à elaboração de 

diretrizes em matéria de investimento para 

as operações de financiamento e 

investimento ao abrigo das diferentes 

vertentes estratégicas, à alteração do anexo 

III do presente regulamento para analisar 

ou complementar os indicadores, bem 

como ao ajustamento da taxa de 

provisionamento. É especialmente 

importante que a Comissão proceda às 

consultas adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, inclusive ao nível de peritos, 

e que essas consultas sejam realizadas de 

acordo com os princípios estabelecidos no 

Acordo Interinstitucional «Legislar 

Melhor», de 13 de abril de 2016. Em 

particular, a fim de assegurar a igualdade 

de participação na elaboração dos atos 

delegados, o Parlamento Europeu e o 

Conselho recebem todos os documentos ao 

mesmo tempo que os peritos dos Estados-

Membros, e os respetivos peritos têm 
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sistematicamente acesso às reuniões dos 

grupos de peritos da Comissão que tratam 

da preparação dos atos delegados. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 47-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (47-A) Convém salientar a necessidade de 

uma rigorosa coordenação entre 

diferentes tipos de instrumentos 

financeiros para prevenir  duplicações e 

assegurar o equilíbrio regional. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) «Empresa em fase de arranque»: 

uma empresa habitualmente utilizadora 

das tecnologias mais recentes e que, em 

regra, apresenta um crescimento rápido 

que depende grandemente da inovação em 

matéria de produtos, processos e 

financiamento, presta uma atenção 

extrema às recentes evoluções 

tecnológicas, recorre amplamente a 

modelos empresariais inovadores e 

frequentemente a plataformas 

colaborativas; 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A sustentabilidade da economia da (b) A sustentabilidade da economia da 
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União e o seu crescimento; União e o seu crescimento, incluindo a 

atenuação e adaptação às alterações 

climáticas e o avanço rumo a uma 

economia circular; 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Apoiar operações de financiamento 

e investimento nos domínios da 

investigação, da inovação e da 

digitalização; 

(b) Apoiar operações de financiamento 

e investimento nos domínios da 

investigação, da inovação e da 

digitalização; a fim de, nomeadamente, 

permitir a transição atempada para uma 

economia  hipocarbónica e circular;  

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Aumentar o acesso e a 

disponibilidade de financiamento para as 

PME e, em casos devidamente justificados, 

para as pequenas empresas de média 

capitalização; 

(c) Aumentar e facilitar o acesso e a 

disponibilidade de financiamento para as 

PME e, em casos devidamente justificados, 

para as pequenas empresas de média 

capitalização; 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

A componente da UE do Fundo InvestEU 

referida no artigo 8.º, n.º 1, alínea a), e 

cada uma das vertentes estratégicas 

referidas no artigo 7.º, n.º 1, podem receber 

Na condição de respeitarem todas as 

regras e todos os regulamentos dos 

programas individuais, a componente da 

UE do Fundo InvestEU referida no artigo 
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contribuições provenientes dos seguintes 

países terceiros, a fim de participar em 

determinados produtos financeiros, ao 

abrigo do [artigo 218.º, n.º 2], do 

[Regulamento Financeiro]: 

8.º, n.º 1, alínea a), e cada uma das 

vertentes estratégicas referidas no artigo 

7.º, n.º 1, podem receber contribuições 

provenientes dos seguintes países terceiros, 

a fim de participar em determinados 

produtos financeiros, ao abrigo do [artigo 

218.º, n.º 2], do [Regulamento Financeiro], 

ficando sujeitos a todas as regras e a todos 

os regulamentos dos programas 

individuais: 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Fundo InvestEU funciona com 

base nas quatro vertentes estratégicas 

seguintes, que visam suprir deficiências do 

mercado ou situações de investimento 

insuficiente abrangidas pelo respetivo 

âmbito de aplicação: 

1. O Fundo InvestEU funciona com 

base nas quatro vertentes estratégicas 

seguintes, que visam suprir deficiências do 

mercado ou situações de investimento 

insuficiente abrangidas pelo respetivo 

âmbito de aplicação: 

a) Vertente estratégica relativa à 

sustentabilidade das infraestruturas: 

abrange o investimento sustentável nos 

domínios dos transportes, da energia, da 

conectividade digital, do fornecimento e da 

transformação de matérias-primas, do 

espaço, dos oceanos e dos recursos 

hídricos, dos resíduos, da natureza e outras 

infraestruturas ambientais, dos 

equipamentos, dos ativos móveis e da 

implantação de tecnologias inovadoras que 

contribuam para atingir os objetivos da 

União em matéria de sustentabilidade 

ambiental ou social, ou em ambas as áreas, 

ou para cumprir as normas da União em 

matéria de sustentabilidade ambiental e 

social; 

a) Vertente estratégica relativa à 

sustentabilidade das infraestruturas: 

abrange o investimento sustentável do 

ponto de vista ambiental, económico e 

social nos domínios dos transportes, da 

energia limpa – nomeadamente a 

crescente implantação de energias 

renováveis –, do investimento em 

eficiência energética, da melhoria dos 

níveis de interligação, da conectividade 

digital e do acesso à rede, em especial nas 

zonas rurais, do fornecimento e da 

transformação de matérias-primas, do 

espaço, dos oceanos e dos recursos 

hídricos, dos resíduos e da economia 

circular, da natureza e outras 

infraestruturas ambientais, dos 

equipamentos, da descarbonização da 

indústria, da recuperação de instalações 

pós-industriais, dos ativos móveis e da 

implantação de tecnologias inovadoras; um 

tal investimento deve cumprir as normas 

da União em matéria de sustentabilidade 
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ambiental ou social, e, sempre que 

possível, contribuir para a consecução dos 

objetivos da União em matéria de 

sustentabilidade ambiental ou social, como 

a eficiência na utilização de recursos, ou 

em ambas as áreas; 

b) Vertente estratégica relativa à 

investigação, à inovação e à digitalização: 

abrange as atividades de investigação e 

inovação, a transferência dos resultados da 

investigação para o mercado, a 

demonstração e a implantação de soluções 

inovadoras e o apoio à expansão de 

empresas inovadoras que não sejam PME, 

bem como a digitalização dos setores 

industriais da União; 

b) Vertente estratégica relativa à 

investigação, à inovação e à digitalização: 

abrange as atividades de investigação e 

inovação, a transferência dos resultados da 

investigação para o mercado, a 

demonstração e a implantação de soluções 

inovadoras e o apoio à expansão de 

empresas inovadoras, nomeadamente às 

PME, e ao desenvolvimento de 

oportunidades de negócio sustentáveis, 
bem como a digitalização dos setores 

industriais da União; 

c) Vertente estratégica relativa às 

PME: acesso e disponibilidade de 

financiamento para as PME e, em casos 

devidamente justificados, para as pequenas 

empresas de média capitalização; 

c) Vertente estratégica relativa às 

PME: acesso simplificado e 

disponibilidade de financiamento para as 

PME e, em casos devidamente justificados, 

para as pequenas empresas de média 

capitalização; 

d) Vertente estratégica relativa ao 

investimento social e às competências: 

abrange o microfinanciamento, o 

financiamento de empresas sociais e a 

economia social; as competências, a 

educação, a formação e os serviços 

conexos; as infraestruturas sociais 

(incluindo o alojamento social e para 

estudantes); a inovação social; a saúde e os 

cuidados prolongados; a inclusão e 

acessibilidade; as atividades culturais com 

um objetivo social; e a integração das 

pessoas vulneráveis, incluindo os nacionais 

de países terceiros. 

d) Vertente estratégica relativa ao 

investimento social e às competências: 

abrange o microfinanciamento, o 

financiamento, o empreendedorismo 

feminino de empresas sociais e a economia 

social; as competências, a educação, a 

formação e os serviços conexos, incluindo 

a reafetação, a requalificação e a 

atualização das competências dos 

trabalhadores nas regiões afetadas pela 

restruturação da indústria relacionada 

com a transição para uma economia 

hipocarbónica; as infraestruturas sociais 

(incluindo o alojamento social e para 

estudantes); a inovação social; a saúde e os 

cuidados prolongados; a inclusão e 

acessibilidade; as atividades culturais com 

um objetivo social; e a integração das 

pessoas vulneráveis, incluindo os nacionais 

de países terceiros. 
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Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As operações de financiamento e 

investimento abrangidas pela vertente 

estratégica relativa à sustentabilidade das 

infraestruturas, referida no n.º 1, alínea a), 

são aferidas na ótica das alterações 

climáticas e da sustentabilidade ambiental 

e social, com vista a minimizar o impactos 

negativo e maximizar os benefícios nestes 

domínios. Para o efeito, os promotores que 

solicitam financiamento fornecem 

informações adequadas com base nas 

diretrizes a elaborar pela Comissão. Os 

projetos cuja dimensão seja inferior à 

especificada nas diretrizes são excluídos 

da necessidade de aferição. 

3. Sempre que produzam um impacto 

no ambiente e no clima, as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelas vertentes estratégicas referidas no 

n.º 1, alíneas a), b), c) e d), são aferidas na 

ótica das alterações climáticas e da 

sustentabilidade ambiental e social, por 

meio de limiares mínimos de 

sustentabilidade, com vista a maximizar a 

eficiência da utilização dos recursos, 

garantir a sintonia com os princípios da 

economia circular, minimizar o impactos 

negativo e maximizar os benefícios em 

termos climáticos, ambientais e sociais. 

Para o efeito, os promotores que solicitam 

financiamento fornecem informações 

adequadas com base nas diretrizes a 

elaborar pela Comissão, em conformidade 

com o n.º 6. 

As diretrizes da Comissão devem permitir: As diretrizes da Comissão devem permitir: 

  -a) Garantir o cumprimento das 

políticas e normas ambientais da UE; 

a) No que respeita à adaptação às 

alterações climáticas, assegurar a 

resiliência face ao potencial impacto 

adverso destas alterações, mediante uma 

avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 

nível climático, incluindo medidas de 

adaptação pertinentes, bem como, no que 

respeita à atenuação das alterações 

climáticas, integrar o custo das emissões de 

gases com efeito de estufa e os efeitos 

positivos das medidas de atenuação dos 

efeitos destas alterações na análise custo-

benefício; 

a) No que respeita à adaptação às 

alterações climáticas, assegurar a 

resiliência face ao potencial impacto 

adverso destas alterações, mediante uma 

avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 

nível climático, incluindo medidas de 

adaptação pertinentes, bem como, no que 

respeita à atenuação das alterações 

climáticas, integrar o custo das emissões de 

gases com efeito de estufa e os efeitos 

positivos das medidas de atenuação dos 

efeitos destas alterações na análise custo-

benefício; 

b) Ter em conta o impacto 

consolidado dos projetos sobre os 

principais elementos dos recursos naturais 

em termos de ar, água, solo e 

biodiversidade; 

b) Ter em conta o impacto 

consolidado dos projetos sobre os 

principais elementos dos recursos naturais 

em termos de ar, água, solo e 

biodiversidade; 
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c) Estimar o impacto sobre a inclusão 

social em certas regiões ou populações. 

c) Estimar o impacto sobre a inclusão 

social em certas regiões ou populações. 

 c-A) Excluir a prestação de apoio aos 

projetos que contrariam a consecução das 

metas de médio e longo prazo da UE em 

matéria de clima e energia, bem como dos 

objetivos consagrados no Acordo de Paris, 

e que conduzem a importantes emissões 

de gases com efeito de estufa; 

 c-B) Excluir os apoios a toda e 

qualquer infraestrutura de combustíveis 

fósseis relacionada com a produção, a 

transformação, o transporte, a 

distribuição, o armazenamento ou a 

combustão de combustíveis fósseis; 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os parceiros de execução fixam 

como objetivo contribuir com, pelo menos, 

50 % do investimento ao abrigo da vertente 

estratégica relativa à sustentabilidade das 

infraestruturas para a concretização dos 

objetivos da União em matéria do clima e 

do ambiente. 

5. Pelo menos 40 % do investimento 

realizado ao abrigo do programa 

InvestEU deve contribuir para a 

concretização dos objetivos climáticos da 

União.  

 Os parceiros de execução fixam como 

objetivo contribuir com, pelo menos, 55 % 

, respetivamente, 10 % do investimento ao 

abrigo da vertente estratégica relativa à 

sustentabilidade das infraestruturas para a 

concretização dos objetivos da União em 

matéria do clima, respetivamente, em 

matéria do ambiente. 

 As diretrizes em matéria de investimento 

adotadas em conformidade com o n.º 6 

devem incluir critérios de elegibilidade 

claros e um método fiável de 

acompanhamento transparente. As 

referidas diretrizes devem igualmente 

definir uma metodologia para avaliar em 

que medida os investimentos sociais 

destinados a apoiar as regiões 
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hipercarbónicas que se encontram em 

fase de transição contribuem para os 

limiares referidos nos dois primeiros 

parágrafos. 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados, em conformidade com o 

artigo 26.º, para definir as diretrizes em 

matéria de investimento aplicáveis a cada 

uma das vertentes estratégicas. 

6. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados, em conformidade com o 

artigo 26.º, em complemento do presente 

regulamento, através da definição de 

diretrizes em matéria de investimento 

aplicáveis a cada uma das vertentes 

estratégicas referidas no n.º 1. A Comissão 

define as referidas diretrizes em matéria 

de investimento em cooperação com os 

parceiros de execução no âmbito do 

programa InvestEU.  

 A Comissão fica igualmente habilitada a 

adotar atos delegados, em conformidade 

com o artigo 11.º-A, que completem o 

presente regulamento, estabelecendo as 

diretrizes referidas no n.º 3. 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 26.º, a fim de definir as 

deficiências do mercado ou as situações 

de investimento insuficiente a que se 

refere o n.º 1, após ter recebido 

aconselhamento por parte do conselho 

consultivo. 

 

Alteração  32 
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Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Deficiências do mercado e 

situações de investimento insuficiente 

identificadas que devem ser supridas 

através das operações financiadas; 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão está representada nas 

duas formações do conselho consultivo. 

3. A Comissão está representada nas 

duas formações do conselho consultivo. O 

Parlamento Europeu nomeia um perito 

independente que deve ser um membro do 

conselho consultivo de representantes dos 

parceiros de execução. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 ii-A) prestar aconselhamento sobre a 

elegibilidade dos investimentos e projetos. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. As atas das reuniões do conselho 

consultivo devem ser disponibilizadas ao 

público numa página Web reservada para 

o efeito. 
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Alteração  36 

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. 

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 e podem ser contabilizadas para 

efeitos da concretização das metas 

mencionadas no artigo 7.º, n.º 5. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 c-A) A observância das normas 

ambientais da União; 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 c-B) A observância do princípio da 

«prioridade à eficiência energética» da 

União Europeia; 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 c-C) Se a operação proposta permite 

corrigir as deficiências do mercado ou as 

situações de investimento insuficiente 
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identificadas. 

 

Alteração  40 

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 contar informações 

comercialmente sensíveis ou dados 

pessoais que não devam ser divulgados ao 

abrigo da legislação da União em matéria 

de proteção de dados. 

 

Alteração  41 

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, amplamente divulgado, de 

fácil acesso e utilização, que presta 

informações pertinentes sobre cada projeto. 

 

Alteração  42 

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 

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 
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cumprir as suas obrigações em matéria de 

apresentação de relatórios. 

cumprir as suas obrigações em matéria de 

apresentação de relatórios. No âmbito da 

apresentação dos seus relatórios anuais, a 

Comissão deve proceder a uma análise 

anual no âmbito de um exercício de 

consolidação plurianual para determinar 

se a despesa relacionada com o clima está 

a seguir o caminho indicado com vista à 

consecução das metas para a integração 

do ambiente e do clima a que se refere o 

artigo 7.º, n.º 5. A Comissão fornece 

informações sobre o contributo para os 

objetivos em matéria de alterações 

climáticas, estabelecendo uma distinção 

entre atenuação e adaptação, bem como 

informações sobre o contributo prestado 

neste domínio pelos instrumentos 

financeiros pertinentes, e disponibiliza as 

referidas informações ao público. 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A garantia da UE, os pagamentos e as 

cobranças ao abrigo da mesma, e as 

operações no âmbito do Programa 

InvestEU são objeto de auditoria pelo 

Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas 

publica um relatório especial 18 meses 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 

Alteração  44 

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 

1. Desenvolvimento do setor da 

energia, excluindo atividades relacionadas 

com a produção, a transformação, a 

transmissão, a distribuição, o 
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energético, e ainda com os compromissos 

assumidos no âmbito da Agenda 2030 e do 

Acordo de Paris, nomeadamente através do 

seguinte: 

armazenamento ou a 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: 

 

Alteração  45 

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 da produção, do 

fornecimento, do armazenamento ou da 

utilização de energias renováveis, limpas e 

sustentáveis; 

 

Alteração  46 

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 (a nível do 

transporte e distribuição, tecnologias de 

armazenamento), o desenvolvimento de 

sistemas de fornecimento de calor 

inovadores e produção combinada de 

calor e eletricidade; 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

(d) Produção e fornecimento de 

combustíveis sintéticos a partir de fontes 

(d) Produção e fornecimento de 

combustíveis sintéticos a partir de fontes 
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renováveis ou neutros em termos de 

carbono;  combustíveis alternativos; 

não fósseis renováveis ou neutros em 

termos de carbono; combustíveis 

alternativos; 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Apoio às regiões em fase de 

transformação com vista à consecução 

dos objetivos climáticos da União, 

designadamente as regiões mineiras. 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-B) Produção local e regional de 

energia renovável, em especial através das 

comunidades de energia. 

Justificação 

A produção local de energia renovável através das comunidades de energia constitui um 

importante aditamento do Parlamento Europeu à Diretiva Energias Renováveis II. 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

(d) Infraestrutura ferroviária, outros 

projetos ferroviários, e portos marítimos; 

(d) infraestrutura ferroviária, outros 

projetos ferroviários, infraestrutura das 

vias navegáveis interiores e portos 

marítimos; 
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Alteração  51 

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 propulsão 

alternativas, incluindo infraestruturas de 

recarga elétrica. 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Desenvolvimento de baterias de 

nova geração para aplicações industriais 

e destinadas à mobilidade elétrica, 

incluindo no transporte marítimo e aéreo; 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea e-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-B) Infraestruturas para a produção e 

utilização de biocombustíveis avançados; 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea e-C (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-C) Infraestruturas de abastecimento 

para a mobilidade a hidrogénio. 

 

Alteração  55 
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Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Água, incluindo questões de 

abastecimento e saneamento, bem como as 

infraestruturas costeiras e outras 

infraestruturas ecológicas relacionadas com 

a água; 

(a) Água, incluindo questões de 

abastecimento e saneamento, bem como as 

infraestruturas costeiras e insulares e 

outras infraestruturas ecológicas 

relacionadas com a água; 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Programas, projetos e iniciativas 

no domínio da remoção de amianto de 

telhados, habitações, edifícios e solos, 

nomeadamente combinados com as 

energias renováveis e as metas de redução 

de CO2 dos Estados-Membros e das 

regiões; 

Justificação 

Em conformidade com o pedido formulado pelo Parlamento Europeu no seu relatório de 

30 de janeiro de 2013 sobre os riscos para a saúde no local de trabalho associados à 

exposição ao amianto e as perspetivas de eliminação de todo o amianto existente. Cf. 

respostas escritas do Comissário Thyssen, dadas em nome da Comissão, em 10 de abril 

de 2018, E-000862/2018. 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

(e) Desenvolvimento urbano, rural e 

costeiro; 

(e) Desenvolvimento urbano, rural, 

costeiro e insular; 

 

Alteração  58 
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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 na produção e no 

ciclo de vida do produto, incluindo o 

abastecimento sustentável de matérias-

primas primárias e secundárias, bem como 

a possível reutilização e reciclagem; 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 (h-A) Projetos no âmbito dos quais são 

utilizadas tecnologias inovadoras de 

captura e utilização de carbono; 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 (h-B) Resistência antimicrobiana, 

reduzindo, nomeadamente, a utilização de 

antibióticos nos humanos e nos animais 

com a abordagem «Uma Só Saúde» 

através de medidas preventivas; 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 (h-C) Descarbonização da cadeia de 
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produção e distribuição de energia; 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Fomento da substituição dos 

produtos quimicamente perigosos por 

alternativas mais sustentáveis. 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Desenvolvimento das 

infraestruturas de conectividade digital, 

nomeadamente através de projetos que 

apoiam a implantação de redes digitais de 

capacidade muito elevada. 

4. Desenvolvimento das 

infraestruturas de conectividade digital, 

nomeadamente através de projetos que 

apoiam a implantação de redes digitais de 

capacidade muito elevada em zonas 

urbanas e rurais. 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Projetos de empresas; (b) Processos de investigação e 

inovação, transferência de tecnologia e 

cooperação entre as empresas, colocando 

a ênfase na nova economia hipocarbónica 

e na resiliência e adaptação às alterações 

climáticas e à economia circular; 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea f) 
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Texto da Comissão Alteração 

(f) Novos produtos de saúde eficazes, 

incluindo produtos farmacêuticos, 

dispositivos médicos e medicamentos de 

terapia avançada. 

(f) Novos produtos de saúde eficazes, 

incluindo produtos farmacêuticos, 

dispositivos médicos, saúde em linha e 

medicamentos de terapia avançada. 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Microfinanciamento, financiamento 

de empresas sociais e da economia social; 

(a) Microfinanciamento, financiamento 

de empresas sociais, empreendedorismo 

feminino e economia social; 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea i-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 i-A) reafetação, requalificação e a 

atualização das competências dos 

trabalhadores, iniciativas de educação e 

de procura de emprego nas regiões 

dependentes de uma economia 

hipercarbónica e afetadas pela transição 

estrutural para uma economia 

hipocarbónica. 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 13-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 13-A. Mares e oceanos, através do 

desenvolvimento de uma economia azul 

sustentável em consonância com os 

objetivos da política marítima integrada, 
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nomeadamente através:  

 (a) Do empreendedorismo marítimo; 

 (b) De uma indústria marítima inovadora 

e competitiva; 

 (c) Do conhecimento dos oceanos e de 

«carreiras azuis»; 

 (d) Da Agenda de Governação 

Internacional dos Oceanos; 

 (e) Da vigilância e segurança marítimas; 

 (f) Da cooperação transfronteiriça; 

 (g) Da realização dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, em 

particular o ODS 14 (Proteger a vida 

marinha). 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 3.2 

 
Texto da Comissão Alteração 

3.2 Investimentos que apoiam objetivos 

climáticos 

3.2 Investimentos que apoiam objetivos 

climáticos e a redução estimada das 

emissões de CO2 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 3.2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3.2-A Investimentos que apoiam objetivos 

ambientais 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 3.3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 3.3-A Emissões absolutas e relativas de 

gases com efeito de estufa 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4.2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4.2-A. Energia: impacto da produção 

energética na União nas emissões de 

gases com efeito de estufa  

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4.2-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4.2-B Energia: economias de energia 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4.2-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4.2-C Energia: emissões absolutas e 

relativas de gases com efeito de estufa 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4.2-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4.2-D Eficiência energética 
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Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4.5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4.5-A Produção industrial 

hipocarbónica: valor confirmado das 

emissões de gases com efeito de estufa 

evitadas. 

 

Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4.5-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4.5-B Transportes: emissões absolutas e 

relativas de gases com efeito de estufa 
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