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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A fim de assegurar a condução das negociações sobre o pacote do QFP pelo Parlamento, 

foram estabelecidos prazos ambiciosos para os relatórios e pareceres, para que os debates 

parlamentares possam ter início no outono. Tal significou menos tempo do que o habitual 

para consultar os colegas e as partes interessadas durante o processo de redação. Por este 

motivo, o presente relatório deve ser lido como uma proposta inicial a ser acrescida nas 

próximas semanas, quando houver mais tempo para responder à proposta da Comissão 

relativa ao programa InvestEU. 

A presente proposta é, antes de mais, bem-vinda. Embora nos últimos anos os programas 

FEIE e outros tenham sido coroados de grande êxito no que respeita ao levantamento dos 

riscos e à mobilização dos investimentos necessários para a economia da UE, em especial à 

medida que os Estados-Membros recuperavam da recessão económica de há uma década, 

subsistem problemas de mercado que impediram o investimento em áreas específicas, 

permanecendo as taxas de investimento a um nível inferior aos níveis de 2009, apesar dos 

progressos recentemente registados. Tal sucede num período em que se vislumbram ameaças 

significativas no horizonte da economia da UE. A decisão do Reino Unido de sair da União 

Europeia é já causa de grande incerteza em muitas empresas da UE, em especial as que 

dependem do comércio regular com o mercado britânico, muitas das quais são obrigadas a 

transpor diariamente a fronteira para o Reino Unido para realizarem as suas atividades 

comerciais. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, cada vez mais protecionistas e centrados 

em si, representam uma ameaça significativa para muitas empresas da UE, sobretudo devido à 

imposição pelo Presidente dos EUA de direitos aduaneiros sobre produtos como o alumínio e 

o aço. Será importante aumentar significativamente o nível de investimento na UE, para 

permitir que as nossas empresas enfrentem, tanto quanto possível, os eventuais efeitos, pelo 

que o programa InvestEU pode ter um grande impacto a este nível. 

No que diz respeito à proposta em si, a transição para um mecanismo único de apoio ao 

investimento em ações internas para o período de 2021-2027 é uma mudança positiva que 

pode contribuir para uma grande simplificação em torno dos instrumentos financeiros da UE. 

Simplificação é a palavra-chave, mas é importante assegurar que tal seja efetivamente o caso; 

o programa InvestEU não deve gerar qualquer complexidade ou dificuldade adicional para os 

promotores de projetos e os investidores, sendo imperativo que se traduza de facto numa 

simplificação. 

O programa InvestEU tem por base o êxito do FEIE, que foi criado após a crise financeira e 

se tornou numa plataforma de lançamento de investimentos nas áreas mais necessitadas da 

nossa economia. O objetivo era mobilizar 315 mil milhões de euros em investimentos, desde a 

conceção à conclusão. Prevê-se que este objetivo seja alcançado em breve, principalmente 

através de capitais privados. Quase um terço desse montante (28 %) foi afetado ao 

financiamento de PME na Europa e aproximadamente 22 % às atividades de investigação, 

desenvolvimento e inovação. Outros 22 % foram afetados a projetos relacionados com a 

energia. Será importante que o programa InvestEU assuma os elementos bem sucedidos do 

FEIE e os mantenha, permitindo, ao mesmo tempo, a flexibilidade necessária para diferentes 

tipos de instrumentos. Um único instrumento não deve necessariamente implicar uma 

abordagem única. Será importante obter a abordagem correta, em especial no que diz respeito 
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ao financiamento da IDI e das PME, que deverá basear-se nos ensinamentos retirados de 

instrumentos como o COSME e o InnovFin. 

São apresentadas algumas alterações à proposta da Comissão a fim de ter esta situação em 

conta. No que respeita à adicionalidade, o FEIE centrou-se em projetos de risco mais elevado, 

ou seja, projetos que, de outra forma, não teriam recebido investimento. É importante garantir 

que o programa InvestEU também gere adicionalidade neste sentido, sendo necessária alguma 

flexibilidade no que respeita ao elemento de «alto risco», tendo em conta o diferente âmbito 

do programa. Por esta razão, o relator acrescenta um artigo sobre adicionalidade. 

Além disso, é introduzido um Comité Diretor comparável às estruturas de governação em 

vigor para o FEIE. A introdução do Comité Diretor destina-se a assegurar o equilíbrio 

adequado entre as políticas e a experiência bancária no que respeita à governação do 

programa e a dar representação à Comissão, ao BEI e a outros parceiros responsáveis pela 

execução, bem como a um perito nomeado pelo Parlamento Europeu. Mais do que a proposta 

da Comissão, tal permitirá um maior equilíbrio da tomada de decisões estratégicas no âmbito 

do programa InvestEU. 

Por último, como sucedeu com êxito no caso do FEIE, seria aconselhável um papel mais claro 

para o grupo BEI. O BEI é o banco fundamentado nos tratados, possui experiência 

significativa na execução dos instrumentos financeiros e é a única instituição financeira que 

abrange todos os Estados-Membros e políticas da UE. Devido à necessidade de mais projetos 

de pequena escala, convém igualmente adicionar a possibilidade de outros parceiros de 

execução, tais como bancos de fomento nacionais.  

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Orçamentos e a 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a 

ter 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 

(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 
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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 

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. 

de investimento insuficiente, 

permanecendo o crescimento distribuído 

de modo irregular entre os Estados-

Membros. Mais importante ainda, os atuais 

níveis e previsões de investimento não 

satisfazem as necessidades de investimento 

estrutural na União para manter a taxa de 

crescimento de longo prazo 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»), empresas em fase de 

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 

insuficiente, reduzir o défice de 

investimento em setores específicos e 

concretizar os objetivos estratégicos da 

União. A este respeito, é importante que o 

programa InvestEU continue a apoiar 

projetos difíceis de financiar de outra 

forma e que proporcionem aos cidadãos 

europeus benefícios económicos, 

ambientais e sociais a longo prazo. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) As avaliações realizadas 

destacaram que a diversidade de 

instrumentos financeiros utilizados no 

âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 

2014-2020 gerou algumas sobreposições. 

Essa diversidade foi igualmente fonte de 

complexidade para os intermediários e os 

beneficiários finais, que se confrontaram 

com normas díspares em matéria de 

elegibilidade e apresentação de 

(2) As avaliações realizadas 

destacaram que a diversidade de 

instrumentos financeiros utilizados no 

âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 

2014-2020 gerou algumas sobreposições e 

alguns processos pouco claros na 

articulação dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento com os 

instrumentos de mercado desenvolvidos 

pela União. Essa diversidade foi 
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informações. A ausência de normas 

compatíveis também dificultou a 

articulação entre diferentes fundos da 

União, articulação essa que poderia ter 

melhorado o apoio a projetos que 

necessitam de diferentes tipos de 

financiamento. Por conseguinte, convém 

criar um fundo único, o Fundo InvestEU, 

no intuito de conceder um apoio mais 

eficiente aos beneficiários finais, mediante 

a integração e simplificação da oferta 

financeira num único regime de garantia 

orçamental, melhorando assim o impacto 

da intervenção da União e reduzindo o 

custo para o seu orçamento. 

igualmente fonte de complexidade para os 

intermediários e os beneficiários finais, que 

se confrontaram com normas díspares em 

matéria de elegibilidade e apresentação de 

informações. A ausência de normas 

compatíveis também dificultou a 

articulação entre diferentes fundos da 

União, articulação essa que poderia ter 

melhorado o apoio a projetos que 

necessitam de diferentes tipos de 

financiamento. Por conseguinte, convém 

criar um fundo único, o Fundo InvestEU, 

no intuito de assegurar a adicionalidade e 

conceder um apoio mais eficiente aos 

beneficiários finais, mediante a integração 

e simplificação da oferta financeira num 

único regime de garantia orçamental, 

melhorando assim o impacto da 

intervenção da União e reduzindo o custo 

para o seu orçamento. 

 

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 Mobilidade Hipocarbónica, 

a estratégia em matéria de defesa e a 

Estratégia Espacial para a Europa. O 

Fundo InvestEU deve tirar partido e 

reforçar as sinergias entre estas estratégias, 

promovendo o investimento e o acesso ao 

financiamento. 

(3) Nos últimos anos, a União tem 

vindo a adotar estratégias para concluir o 

Mercado Único e estimular o crescimento 

sustentável e o emprego. O Fundo 

InvestEU deve tirar partido e reforçar as 

sinergias entre estas estratégias, 

promovendo o investimento e o acesso ao 

financiamento. 
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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, da digitalização e da excelência 

científica, para a sustentabilidade do seu 

crescimento económico, para o 

desenvolvimento das tecnologias e 

inovações que visam combater as 

alterações climáticas, 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, nomeadamente proporcionando 

benefícios ambientais, societais e 

económicos estratégicos de longo prazo 

em domínios fundamentais e dando 

particular ênfase à melhoria significativa 

do acesso ao financiamento das PME. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) O acesso ao financiamento 

continua a ser uma questão fundamental 

para as empresas no setor cultural e 

criativo. Tendo em vista a continuação do 
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desenvolvimento deste setor extremamente 

inovador, o mecanismo de garantia 

específico criado ao abrigo do programa 

Europa Criativa terá continuidade ao 

abrigo do InvestEU, dado que deu provas 

do seu êxito no reforço da capacidade 

financeira e da competitividade das 

empresas dos setores cultural e criativo. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) Os vários produtos de dívida e 

capital próprio oferecidos ao abrigo do 

InvestEU e das suas vertentes temáticas 

devem abranger um amplo espetro de 

risco, incluindo risco muito elevado, em 

especial nas vertentes IDI e digitalização 

e PME, à imagem do InnovFin do 

Horizonte 2020. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-C) Os setores cultural e criativo 

encontram-se entre os setores mais 

resilientes e com maior crescimento da 

economia europeia, gerando valor 

económico e cultural a partir da 

propriedade intelectual e da criatividade 

individual. No entanto, a natureza 

incorpórea dos seus ativos limita o acesso 

destes setores ao financiamento privado. 

Deste modo, um dos maiores desafios 

destes setores consiste em aumentar o seu 

acesso ao financiamento, o qual é 

essencial para investir, crescer e competir 

à escala internacional. Por conseguinte, o 

programa InvestEU deve facilitar o acesso 
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ao financiamento das PME e das 

organizações dos setores cultural e 

criativo. 

 

Alteração  8 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O Fundo InvestEU apoia 

investimentos em ativos corpóreos e 

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. 

(6) O Fundo InvestEU apoia 

investimentos em ativos corpóreos e 

incorpóreos, a fim de fomentar o 

crescimento sustentável, o investimento e 

o emprego, contribuindo assim para a 

melhoria do bem-estar, do ambiente e para 

uma repartição mais justa do rendimento 

na União. A sua intervenção complementa, 

e não substitui, o apoio concedido pela 

União sob a forma de subvenções. Os 

investimentos devem respeitar o requisito 

da adicionalidade, de modo a que as 

deficiências do mercado ou as situações 

de investimento insuficiente possam ser 

solucionadas e os investimentos procurem 

criar emprego de elevada qualidade e de 

longo prazo, infraestruturas públicas e 

crescimento sustentável. 

 

Alteração  9 

 

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 

(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 
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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. 

União, prevê-se um reforço significativo 

das medidas em prol do desenvolvimento 

sustentável. Por conseguinte, os princípios 

do desenvolvimento sustentável e da 

segurança devem estar na base da 

conceção do Fundo InvestEU, não 

devendo ser apoiados os investimentos 

relacionados com os combustíveis fósseis, 

a menos que devidamente justificado com 

base no facto de o investimento contribuir 

para os objetivos da União da Energia. 

 

Alteração  10 

 

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 

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. 

(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 

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 pelo menos 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  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) No que respeita ao custo de capital 

dos projetos de energias renováveis, o 

Fundo InvestEU deverá permitir a 

utilização de um instrumento de garantia 

inovador para reduzir os riscos 

decorrentes da regulamentação e o 

elevado custo de capital conexo em alguns 

Estados-Membros. Essa possibilidade 

deverá ser concedida a título voluntário. 

Para tal, o Fundo InvestEU deverá 

contribuir, se for caso disso, para o 

quadro facilitador do investimento nas 

energias renováveis, em conformidade 

com o disposto no artigo 3.º, n.º 5 da 

[Diretiva Fontes de Energia Renováveis 

revista], nomeadamente o mecanismo de 

financiamento previsto no artigo 27.º-A 

do [Regulamento Governação]. 

Justificação 

A Comissão deve garantir a criação de sinergias entre os vários instrumentos instituídos 

para apoiar a mobilização eficaz em termos de custos das fontes de energia renováveis na 

Europa e evitar a duplicação. Sempre que a Comissão o considere pertinente e eficaz, o 

InvestEU deve subsequentemente contribuir para outras plataformas existentes ou vindouras 

com objetivos semelhantes no setor das energias renováveis. Esta abordagem é recomendada 

pelo Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Finanças Sustentáveis e foi também aplicada pelo 

Banco Mundial em projetos semelhantes no passado. 

 

Alteração  12 

 

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 

(10) A contribuição do Fundo InvestEU 

para a realização da meta no domínio do 

clima e das metas setoriais do quadro em 

matéria de clima e energia para 2030 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 
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promover o investimento sustentável14] 

para determinar se uma atividade 

económica é sustentável do ponto de vista 

ambiental. 

critérios estabelecidos no [Regulamento 

que estabelece um enquadramento para 

promover o investimento sustentável14] 

para determinar se uma atividade 

económica é sustentável do ponto de vista 

ambiental. O programa InvestEU deve 

também contribuir para a execução de 

outras dimensões dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

__________________ __________________ 

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

 

Alteração  13 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

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 

(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, 

das águas interiores e dos oceanos, 

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 
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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. 

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, 

que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 

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

17.12.2016, p. 1). 

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, 

que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 

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

17.12.2016, p. 1). 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 12-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) O programa InvestEU deve ainda 

integrar a perspetiva de género em todos 

os seus processos de trabalho e de tomada 

de decisão, garantir que as comissões e as 

equipas de trabalho são equilibradas em 

termos de género e assegurar que a 

execução do fundo contribui para a 

promoção da igualdade de género, em 

conformidade com as obrigações em 

matéria de integração da perspetiva de 

género da UE (artigo 8.º do TFUE). 

 

Alteração  15 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
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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 em 

matéria de sustentabilidade, incluindo os 

compromissos assumidos pela União no 

sentido de realizar os ODS e as metas 

relativas à energia e ao clima para 2030, é 

fundamental realizar avultados 

investimentos nas infraestruturas 

europeias, nomeadamente no que diz 

respeito à interligação e à eficiência 

energética, bem à criação de um espaço 

único europeu dos transportes. 

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, apoiando, por exemplo, a 

implantação de sistemas de transporte 

inteligentes. O programa InvestEU deve 

dar prioridade às zonas com investimento 

insuficiente e nas quais são necessários 

investimentos adicionais, incluindo a 

eficiência energética sustentável, bem 

como às ações que contribuam para a 

consecução dos objetivos para 2030 e a 

longo prazo em matéria de energia e 

clima. 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 

maximizando as sinergias entre os 

programas da União relevantes nos 

domínios, inter alia, dos transportes, da 

energia e dos serviços digitais. 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 
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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  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) O programa InvestEU considera a 

eficiência energética um elemento crucial 

e um fator fundamental nas decisões de 

investimento. Consagra, nomeadamente, 

o princípio da «eficiência energética em 

primeiro lugar», que significa que, antes 

de serem tomadas decisões de 

planeamento, política e investimento em 

matéria de energia, deve-se ponderar se 

existem medidas alternativas em matéria 

de eficiência energética que sejam 

robustas do ponto de vista técnico, 

económico e ambiental e eficientes em 

termos dos custos, que possam substituir, 

total ou parcialmente, as medidas de 

planeamento, política e investimento 

previstas, e que permitam paralelamente 

concretizar os objetivos das decisões 

correspondentes. Essas alternativas 

eficientes em termos dos custos abrangem 

medidas destinadas a tornar a procura de 

energia e o aprovisionamento energético 

mais eficientes, sobretudo mediante 

economias de energia na utilização final 

eficiente em termos de custos, iniciativas 

para a resposta do lado da procura e uma 

maior eficiência na transformação, no 

transporte e na distribuição de energia. 

Os Estados-Membros devem igualmente 

incentivar a difusão deste princípio nas 

administrações regionais e locais, bem 

como no setor privado. 
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Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (13-B) A Diretiva Desempenho 

Energético dos Edifícios (Diretiva (UE) 

2018/844) exige que os Estados-Membros 

criem uma estratégia de renovação de 

longo prazo para apoiar a renovação, até 

2050, do parque nacional de edifícios 

residenciais e não residenciais, tanto 

públicos como privados, para o converter 

num parque imobiliário descarbonizado e 

de elevada eficiência energética, 

facilitando a transformação rentável dos 

edifícios existentes em edifícios com 

necessidades quase nulas de energia. Os 

Estados-Membros devem igualmente 

facilitar o acesso aos mecanismos 

adequados para a agregação de projetos e 

a redução do risco estimado dos 

investidores e do setor privado. 

 

Alteração  18 

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 

(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. Dado que o 

financiamento público das atividades de 

investigação e inovação estimula o 

crescimento da produtividade e é crucial 

para impulsionar as atividades privadas 

de investigação e inovação, a 

concomitante falta de investimento na 

investigação e na inovação compromete a 

competitividade industrial e económica da 
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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. 

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 e promovendo a excelência da 

UE à escala mundial em matéria de 

tecnologias sustentáveis. A fim de 

responder à necessidade de apoiar o 

investimento em atividades de alto risco, 

tais como a investigação e a inovação, é 

essencial que o programa Horizonte 

Europa, em especial o CEI, funcione em 

sinergia com os produtos financeiros a 

utilizar no âmbito do programa InvestEU. 

Além disso, as empresas em fase de 

arranque e as PME inovadoras enfrentam 

dificuldades no acesso ao financiamento, 

em especial as que se centram nos ativos 

incorpóreos, pelo que é necessário que o 

CEI trabalhe em estreita 

complementaridade com os produtos 

financeiros específicos no âmbito do 

programa InvestEU, de forma a assegurar 

a continuidade do apoio a essas PME. 

Neste sentido, a experiência adquirida 

com os instrumentos financeiros 

mobilizados no âmbito do Horizonte 2020, 

como o InnovFin e a garantia de 

empréstimo para as PME no âmbito do 

COSME, deve constituir uma base sólida 

para a concretização deste apoio 

específico. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Os serviços prestados pelos 

serviços de aconselhamento InnovFin do 

BEI devem ser reforçados, a fim de 
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prestar o melhor aconselhamento possível 

aos beneficiários do InvestEU, bem como 

para promover sinergias com o Horizonte 

Europa. 

 

Alteração  20 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Impõe-se a necessidade premente 

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. 

(15) Impõe-se a necessidade premente 

de um esforço significativo com vista a 

investir e reforçar a 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, em consonância com 

o programa Europa Digital, em especial 

no que diz respeito à ética, à 

aprendizagem automática, à Internet das 

coisas, à biotecnologia e à tecnologia 

financeira, o que pode aumentar a 

eficiência na mobilização de capital para 

empreendimentos empresariais. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) Dado que o mercado único é 

negativamente afetado pela clivagem 

digital, criada pela falta de acesso à rede, 

pela diferença de velocidades entre as 

regiões e a falta de conhecimentos, a 

transformação digital da sociedade deve 

capacitar os cidadãos, em especial a 

geração que nasceu na era digital, para se 
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sentirem seguros ao utilizar novas 

tecnologias, aprendendo sobre a 

privacidade, a segurança e as medidas de 

salvaguarda básicas que os protegem de 

atividades maliciosas e reforçam o seu 

potencial para a economia. É, por 

conseguinte, necessária uma abordagem 

abrangente para aumentar a cobertura e 

alcançar níveis semelhantes de 

conectividade e conhecimentos iguais 

para todos. 

 

Alteração  22 

 

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) representam mais de 99 % das 

empresas da União e o seu valor 

económico é significativo e crucial. 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. 

É necessário dar resposta às disparidades 

entre homens e mulheres, dado que a 

criatividade e o potencial empresarial das 

mulheres constituem fontes não 

exploradas de crescimento e emprego, que 

devem ser desenvolvidas mais 

aprofundadamente. 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 falta de acesso ao capital por 

parte das PME é exacerbada pelo 
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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. 

comparativamente pequeno setor europeu 

das participações privadas, sendo a 

questão do acesso ao financiamento 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 

acesso das mesmas ao financiamento e 

diversificando as suas fontes de 

financiamento, o que é necessário para 

aumentar a sua capacidade para financiar a 

respetiva criação, crescimento, inovação e 

desenvolvimento sustentável, assegurar a 

sua competitividade, 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 

foram importantes para as PME na 

medida em que facilitaram o acesso ao 

financiamento em todas as fases do seu 

ciclo de vida; o FEIE também contribuiu 

para tal, tendo-se assistido a uma rápida 

adesão por parte das PME. O Fundo 

InvestEU deve, portanto, assentar nestes 

êxitos e constituir uma oportunidade de 

colocar a tónica em produtos financeiros 

específicos e mais direcionados. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) As empresas que prestam serviços 

de interesse geral desempenham um papel 

fundamental e estratégico em setores 

essenciais com grandes indústrias de rede 

(energia, água, resíduos, ambiente, 
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serviços postais, transportes e 

telecomunicações), na saúde, no ensino e 

nos serviços sociais. A União Europeia 

garante, mediante o apoio a estas 

empresas, o bem-estar dos seus cidadãos e 

as escolhas democráticas relativas 

nomeadamente ao nível de qualidade dos 

serviços. 

 

Alteração  24 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Como indicado no documento de 

reflexão sobre a dimensão social da 

Europa16 e no Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais17, a criação de uma União mais 

inclusiva e justa é uma prioridade 

fundamental para combater as 

desigualdades e promover políticas de 

inclusão social na Europa. A desigualdade 

de oportunidades afeta sobretudo o acesso 

ao ensino, à formação e aos cuidados de 

saúde. O investimento na economia social, 

nas competências e no capital humano, 

bem como na integração das populações 

vulneráveis na sociedade, é suscetível de 

favorecer as oportunidades económicas, 

sobretudo se for coordenado a nível da 

União. O Fundo InvestEU deve servir para 

apoiar o investimento no ensino e na 

formação, contribuir para aumentar o 

emprego (sobretudo entre os trabalhadores 

não qualificados e os desempregados de 

longa duração) e melhorar a situação no 

que diz respeito à solidariedade 

intergeracional, ao setor da saúde, ao 

problema dos sem-abrigo, à inclusão 

digital, ao desenvolvimento comunitário, 

ao papel e ao lugar dos jovens e das 

populações vulneráveis (incluindo os 

nacionais de países terceiros) na sociedade. 

O programa InvestEU deve igualmente 

contribuir para promover a cultura e 

criatividade europeias. Para acompanhar as 

(17) Como indicado no documento de 

reflexão sobre a dimensão social da 

Europa16, no Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais17 e no quadro da UE relativo à 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, a 

criação de uma União mais inclusiva e 

justa é uma prioridade fundamental para 

combater as desigualdades e promover 

políticas de inclusão social na Europa. A 

desigualdade de oportunidades afeta 

sobretudo o acesso ao ensino, à formação e 

aos cuidados de saúde. O investimento na 

economia social, nas competências e no 

capital humano, bem como na integração 

das populações vulneráveis na sociedade, é 

suscetível de favorecer as oportunidades 

económicas, sobretudo se for coordenado a 

nível da União. Dada a considerável 

necessidade de investimento na 

infraestrutura social, o Fundo InvestEU 

deve servir para apoiar o investimento no 

ensino e na formação, contribuir para 

aumentar o emprego (sobretudo entre os 

trabalhadores não qualificados e os 

desempregados de longa duração) e 

melhorar a situação no que diz respeito à 

igualdade entre homens e mulheres, à 

igualdade de oportunidades, à 

solidariedade intergeracional, ao setor da 

saúde, ao problema dos sem-abrigo, à 

inclusão digital, ao desenvolvimento 
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profundas transformações das sociedades e 

do mercado de trabalho que terão lugar na 

União ao longo da próxima década, é 

necessário investir no capital humano, no 

microfinanciamento, no financiamento do 

empreendedorismo social e em novos 

modelos empresariais da economia social, 

incluindo o investimento com impacto 

social e a contratação com fins sociais. O 

programa InvestEU deve reforçar o 

ecossistema emergente da economia social 

de mercado, aumentando a oferta e o 

acesso ao financiamento para 

microempresas e empresas sociais, a fim de 

satisfazer as necessidades daqueles que 

mais o requerem. O relatório do grupo de 

missão de alto nível sobre o investimento 

em infraestruturas sociais na Europa18 

identificou lacunas no investimento em 

infraestruturas e serviços sociais, incluindo 

em matéria de ensino, formação, saúde e 

habitação, o que traduz a necessidade de 

apoio, nomeadamente a nível da União. 

Por conseguinte, o poder coletivo dos 

capitais públicos, comerciais e 

filantrópicos, bem como o apoio por parte 

das fundações, deve ser aproveitado para 

fomentar o desenvolvimento da cadeia de 

valor da economia social e a resiliência da 

União. 

comunitário, ao papel e ao lugar dos jovens 

e das populações vulneráveis (incluindo os 

nacionais de países terceiros) na sociedade. 

O programa InvestEU deve igualmente 

contribuir para promover a cultura e 

criatividade europeias. Para acompanhar as 

profundas transformações das sociedades e 

do mercado de trabalho que terão lugar na 

União ao longo da próxima década, é 

necessário investir no capital humano, no 

microfinanciamento, no financiamento do 

empreendedorismo social e em novos 

modelos empresariais da economia social, 

incluindo o investimento com impacto 

social e a contratação com fins sociais. O 

programa InvestEU deve reforçar o 

ecossistema emergente da economia social 

de mercado, aumentando a oferta e o 

acesso ao financiamento para 

microempresas e empresas sociais, a fim de 

satisfazer as necessidades daqueles que 

mais o requerem. O relatório do grupo de 

missão de alto nível sobre o investimento 

em infraestruturas sociais na Europa18 

identificou lacunas no investimento em 

infraestruturas e serviços sociais, incluindo 

em matéria de ensino, formação, saúde e 

habitação, o que traduz a necessidade de 

apoio, nomeadamente a nível da União. 

Por conseguinte, o poder coletivo dos 

capitais públicos, comerciais e 

filantrópicos, bem como o apoio por parte 

das fundações, deve ser aproveitado para 

fomentar o desenvolvimento da cadeia de 

valor da economia social e a resiliência da 

União. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publicado sob o seguinte título: 

«European Economy Discussion Paper» 

074, em janeiro de 2018. 

18 Publicado sob o seguinte título: 

«European Economy Discussion Paper» 

074, em janeiro de 2018. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 
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Considerando 17-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Os projetos financiados ao abrigo 

do InvestEU devem promover a igualdade 

entre homens e mulheres, em especial nos 

domínios da investigação e da inovação, 

dando resposta às causas subjacentes aos 

desequilíbrios em matéria de género, 

explorando plenamente o potencial dos 

investigadores e investigadoras, e 

integrando a dimensão de género nos 

conteúdos de investigação e inovação, 

assim como prestando especial atenção 

para garantir que os painéis de avaliação 

e outros organismos de aconselhamento e 

de peritos sejam equilibrados em termos 

de género. As atividades devem também 

visar a aplicação dos princípios 

relacionados com a igualdade entre 

homens e mulheres, em conformidade 

com o disposto nos artigos 2.º e 3.º do 

Tratado da União Europeia, no artigo 8.º 

do TFUE e na Diretiva 2006/54/CE, 

relativa à aplicação do princípio da 

igualdade de oportunidades e igualdade 

de tratamento entre homens e mulheres 

em domínios ligados ao emprego e à 

atividade profissional. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (19-A) O Fundo InvestEU deve ainda 

apoiar medidas e estratégias de transição 

equitativas, apoiando investimentos que 

visem dar resposta à situação dos 

trabalhadores de setores específicos como 

a extração de carvão/lenhite ou o setor 

automóvel, que podem ser afetados pela 

transição para uma economia 

hipocarbónica. O Fundo InvestEU deve 

estar apto a apoiar a transformação 
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dessas economias rumo a atividades 

sustentáveis e atrair empresas, empresas 

em fase de arranque e indústrias 

inovadoras alternativas, com vista a 

construir uma economia regional 

sustentável. Importa igualmente promover 

as sinergias com outros mecanismos de 

apoio, como o Fundo de Modernização, 

cujo estabelecimento está previsto para o 

período 2021-2030, bem como com outros 

programas nacionais e da União que 

visem uma transição equitativa. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (19-B) Este fundo deve disponibilizar 

projetos e a igualdade de oportunidades 

de financiamento em toda a União, dando 

especial atenção às regiões mais pobres e 

atrasadas. 

 

Alteração  28 

 

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, 

(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, e desde que esses países 

respeitem os direitos humanos. Tal deve 

permitir uma cooperação contínua com os 

países em causa, se for caso disso, em 

especial nos domínios da investigação e da 
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bem como das PME. inovação, bem como das PME. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) O orçamento, no valor de 3,105 

milhões de EUR (a preços constantes), 

para Investigação e Inovação ao abrigo 

do InvestEU não deve provir do 

orçamento global do programa Horizonte 

Europa, no valor de 120 mil milhões de 

EUR (a preços constantes), devendo sim 

ser adicional a esse orçamento. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 
Texto da Comissão Alteração 

(24) A garantia da UE subjacente ao 

Fundo InvestEU deve ser executada 

indiretamente pela Comissão, apoiando-se 

nos parceiros de execução que intervêm 

junto dos beneficiários finais. A Comissão 

conclui com cada parceiro de execução um 

acordo de garantia que repartirá a 

capacidade de garantia do Fundo InvestEU, 

a fim de apoiar as operações de 

financiamento e investimento que 

cumpram os objetivos do referido fundo e 

os critérios de elegibilidade. O Fundo 

InvestEU deve ser dotado de uma estrutura 

de governação específica que assegure a 

utilização adequada da garantia da UE. 

(24) A garantia da UE subjacente ao 

Fundo InvestEU deve ser executada 

indiretamente pela Comissão, apoiando-se 

nos parceiros de execução que intervêm 

junto dos beneficiários finais. A Comissão 

conclui com cada parceiro de execução um 

acordo de garantia que repartirá a 

capacidade de garantia do Fundo InvestEU, 

a fim de apoiar as operações de 

financiamento e investimento que 

cumpram os objetivos do referido fundo e 

os critérios de elegibilidade. A fim de 

reforçar a transparência, a eficiência e a 

responsabilização e assegurar a adequada 

utilização da garantia da UE, o Fundo 

InvestEU deve ser dotado de uma estrutura 

de governação específica totalmente 

separada da do Grupo BEI. 
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Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) A Comissão deve avaliar a 

compatibilidade das operações de 

financiamento e investimento apresentadas 

pelos parceiros de execução com a 

legislação e as políticas da União, sendo 

que as decisões relativas a estas operações 

incumbem, em última instância, ao 

parceiro de execução. 

(26) Deve ser criado um Comité Diretor 

com uma função executiva para tomar 

decisões nos termos do artigo 17.º, 

composto por representantes nomeados 

pela Comissão Europeia, pelo Banco 

Europeu de Investimento, pelos parceiros 

responsáveis pela execução e por um 

perito sem direito de voto nomeado pelo 

Parlamento Europeu, a fim de assegurar 

que a governação do programa InvestEU 

possua o equilíbrio adequado entre os 

conhecimentos especializados no domínio 

da política e da banca. O Comité Diretor 
deve avaliar a compatibilidade das 

operações de financiamento e investimento 

apresentadas pelos parceiros de execução 

com a legislação e as políticas da União, 

sendo que as decisões relativas a estas 

operações incumbem, em última instância, 

ao parceiro de execução. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A equipa de projeto, composta por 

peritos colocados à disposição da 

Comissão pelos parceiros de execução no 

intuito de disponibilizar competências 

profissionais especializadas para a 

avaliação técnica e financeira das 

operações de financiamento e 

investimento propostas, atribui uma 

pontuação às operações apresentadas 

pelos parceiros de execução, que são 

avaliadas pelo Comité de Investimento. 

Suprimido 
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Alteração  33 

 

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 

sempre incluir pelo menos dois peritos 

nos domínios da ação climática e da 

proteção e gestão do ambiente.  

 

Alteração  34 

 

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 e o potencial 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, associando as características 

dos seus produtos financeiros aos 

requisitos do Fundo. 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  35 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) A fim de assegurar que as 

intervenções ao abrigo da componente da 

UE do Fundo InvestEU se centrem em 

deficiências do mercado e situações de 

investimento insuficiente a nível da União, 

permitindo simultaneamente atingir o 

objetivo da maior cobertura geográfica 

possível, a garantia da UE deve ser 

atribuída a parceiros de execução que, quer 

por si só, quer em conjunto com outros 

parceiros de execução, têm a capacidade de 

abranger, pelo menos, três Estados-

Membros. Não obstante, prevê-se que 

cerca de 75 % da garantia da UE ao abrigo 

da componente da UE seja atribuída a 

(30) A fim de assegurar que as 

intervenções ao abrigo da componente da 

UE do Fundo InvestEU se centrem em 

deficiências do mercado e situações de 

investimento insuficiente a nível da União, 

permitindo simultaneamente atingir o 

objetivo da maior cobertura geográfica 

possível, a garantia da UE deve ser 

atribuída a parceiros de execução que, quer 

por si só, quer em conjunto com outros 

parceiros de execução, têm a capacidade de 

abranger, pelo menos, dois Estados-

Membros. Não obstante, prevê-se que 

cerca de 75 % da garantia da UE ao abrigo 

da componente da UE seja atribuída a 
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parceiros de execução em condições de 

propor produtos financeiros ao abrigo do 

Fundo InvestEU em todos os 

Estados-Membros. 

parceiros de execução em condições de 

propor produtos financeiros ao abrigo do 

Fundo InvestEU em todos os 

Estados-Membros. 

 

Alteração  36 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) A garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros deve 

ser atribuída a qualquer parceiro de 

execução elegível em conformidade com o 

[artigo 62.º, n.º 1, alínea c)] do 

[Regulamento Financeiro], incluindo 

bancos ou instituições de fomento 

nacionais ou regionais, o BEI, o Fundo 

Europeu de Investimento e outros bancos 

multilaterais de desenvolvimento. Aquando 

da seleção dos parceiros de execução ao 

abrigo da componente dos 

Estados-Membros, a Comissão deve ter em 

conta as propostas apresentadas por cada 

Estado-Membro. Em conformidade com o 

[artigo 154.º] do [Regulamento 

Financeiro], a Comissão deve proceder a 

uma avaliação das normas e procedimentos 

implementados pelo parceiro de execução, 

a fim de verificar que estes asseguram um 

nível de proteção dos interesses financeiros 

da União equivalente ao assegurado pela 

Comissão. 

(31) A garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros deve 

ser atribuída a qualquer parceiro de 

execução elegível em conformidade com o 

[artigo 62.º, n.º 1, alínea c)] do 

[Regulamento Financeiro], incluindo 

bancos ou instituições de fomento 

nacionais ou regionais, o BEI, o Fundo 

Europeu de Investimento e outros bancos 

multilaterais de desenvolvimento. Quando 

a utilização da componente dos 

Estados-Membros vise ações estratégicas 

já abordadas pela UE através de 

operações de financiamento e 

investimento semelhantes, ambas as 

componentes devem ter os mesmos 

parceiros de execução. Aquando da 

seleção dos parceiros de execução ao 

abrigo da componente dos 

Estados-Membros, a Comissão deve ter em 

conta as propostas apresentadas por cada 

Estado-Membro. Em conformidade com o 

[artigo 154.º] do [Regulamento 

Financeiro], a Comissão deve proceder a 

uma avaliação das normas e procedimentos 

implementados pelo parceiro de execução, 

a fim de verificar que estes asseguram um 

nível de proteção dos interesses financeiros 

da União equivalente ao assegurado pela 

Comissão. A avaliação deve garantir 

barreiras burocráticas limitadas e custos 

que não afetem o retorno dos 

investimentos e incidam nas taxas. 
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Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 
Texto da Comissão Alteração 

(35) A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve fomentar o 

desenvolvimento de uma sólida reserva de 

projetos de investimento para cada vertente 

estratégica. Além disso, deve prever-se um 

vetor transetorial ao abrigo do programa 

InvestEU, a fim de assegurar um ponto de 

entrada único e uma assistência ao 

desenvolvimento de projetos transversais 

para os programas da União geridos de 

forma centralizada. 

(35) A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve fomentar o 

desenvolvimento de uma sólida reserva de 

projetos de investimento para cada vertente 

estratégica prevendo uma aplicação eficaz 

de diversificação geográfica com vista a 

contribuir para o objetivo da União de 

coesão económica, social e territorial e 

reduzir as disparidades regionais. A 

plataforma de aconselhamento deve 

prestar especial atenção à necessidade de 

agregar pequenos projetos e agrupá-los 

em carteiras maiores. Além disso, deve 

prever-se um vetor transetorial ao abrigo 

do programa InvestEU, a fim de assegurar 

um ponto de entrada único e uma 

assistência ao desenvolvimento de projetos 

transversais para os programas da União 

geridos de forma centralizada. 

 

Alteração  38 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) A fim de garantir uma ampla 

cobertura geográfica dos serviços de 

aconselhamento em toda a União e de tirar 

o melhor proveito possível dos 

conhecimentos locais sobre o Fundo 

InvestEU, deve assegurar-se uma presença 

local da plataforma de aconselhamento 

InvestEU, quando necessário, tendo em 

conta os sistemas de apoio existentes, com 

vista à prestação de uma assistência 

concreta, pró-ativa e personalizada no 

terreno. 

(36) A fim de garantir uma ampla 

cobertura geográfica dos serviços de 

aconselhamento em toda a União e de tirar 

o melhor proveito possível dos 

conhecimentos locais sobre o Fundo 

InvestEU, deve assegurar-se uma presença 

local da plataforma de aconselhamento 

InvestEU em cada Estado-Membro, com 

especial destaque para a garantia de uma 

presença em regiões que enfrentam 

dificuldades em desenvolver projetos ao 

abrigo do Fundo InvestEU, tendo em 

conta os sistemas de apoio existentes, com 

vista à prestação de uma assistência 
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concreta, pró-ativa e personalizada no 

terreno. Os conhecimentos especializados 

dos bancos de fomento nacionais na 

produção, agregação e financiamento de 

projetos devem ser reunidos em 

plataformas de aconselhamento e o seu 

papel de parceiros de execução deve 

continuar a ser valorizado. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Considerando 37-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (37-A) Tendo em conta o registo positivo 

dos bancos de fomento nacionais em 

projetos de criação, agrupamento e 

financiamento, por exemplo em projetos 

de energias renováveis e de eficiência 

energética em pequena escala a nível 

local e regional, os seus conhecimentos 

especializados devem ser reunidos em 

plataformas de aconselhamento e o seu 

papel como parceiros de execução deve 

continuar a ser valorizado. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Considerando 47-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (47-A) O programa deve ser acessível aos 

beneficiários através de uma maior 

divulgação e transparência, 

nomeadamente por parte dos 

intermediários financeiros e bancários. 

Por conseguinte, é necessário uma maior 

informação e um acompanhamento 

constante da execução das ações. 

 

Alteração  41 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento cria o Fundo 

InvestEU, que prevê a concessão de uma 

garantia da UE a favor das operações de 

financiamento e investimento realizadas 

pelos parceiros de execução em apoio às 

políticas internas da União. 

O presente regulamento cria o Fundo 

InvestEU, que prevê a concessão de uma 

garantia da UE a favor das operações de 

financiamento e investimento realizadas 

pelos parceiros de execução em apoio às 

políticas internas da União e em especial 

em apoio aos objetivos em matéria de 

alterações climáticas e ODS, em 

articulação com a meta de uma transição 

para uma economia baseada na 

neutralidade de emissões de GEE até 

2050. 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) operações apoiadas pelo 

orçamento da União que combinam 

diferentes formas de apoio não 

reembolsáveis, ou de apoio reembolsável, 

ou ambos os tipos, a partir do orçamento 

da União, e formas de apoio 

reembolsáveis por parte de instituições de 

desenvolvimento ou outras instituições 

financeiras públicas, bem como de 

instituições financeiras comerciais e 

investidores. Para efeitos da presente 

definição, os programas da União 

financiados por outras fontes que não o 

orçamento da União, tais como o Fundo 

de Inovação do regime de comércio de 

licenças de emissão (RCLE-UE), podem 

ser equiparados a programas financiados 

pelo orçamento da União; «Garantia da 

UE»: 

(1) «Adicionalidade»: adicionalidade 

na aceção do artigo 8.º-A (novo); 

 

Alteração  43 
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Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) «Eficiência em primeiro lugar», o 

tratamento prioritário, em todas as 

decisões políticas, de planeamento e de 

investimento em matéria de energia, de 

medidas destinadas a tornar a procura de 

energia e o aprovisionamento energético 

mais eficientes, por meio de economias na 

utilização final de energia otimizadas em 

termos de custos, de iniciativas para a 

resposta do lado da procura e de uma 

maior eficiência na transformação, no 

transporte e na distribuição de energia; 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 17-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) «BEI»: o Banco Europeu de 

Investimento, o Fundo Europeu de 

Investimento ou uma filial do Banco 

Europeu de Investimento; 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 17-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-B) "Adicionalidade", adicionalidade 

na aceção do artigo 8.º-A (novo). 

 

Alteração  46 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a) A competitividade da União, 

incluindo a inovação e a digitalização; 

(a) A competitividade da União, 

incluindo a investigação, a inovação e a 

digitalização; 

 

Alteração  47 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A sustentabilidade da economia da 

União e o seu crescimento; 

(b) O crescimento sustentável da 

economia da União, com vista à 

consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas e aos objetivos do Acordo de Paris 

sobre o Clima; 

 

Alteração  48 

 

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 as operações de 

financiamento e investimento nos domínios 

da investigação, da inovação e da 

digitalização em todas as vertentes 

estratégicas, nomeadamente através do 

apoio à expansão de empresas inovadoras 

e à introdução de tecnologias no mercado; 

 

Alteração  49 

 

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 

(c) Aumentar e simplificar o acesso e a 

disponibilidade de financiamento para as 
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PME e, em casos devidamente justificados, 

para as pequenas empresas de média 

capitalização; 

empresas em fase de arranque inovadoras 

e as PME, incluindo as microempresas, e 

fomentar a sua competitividade a nível 

mundial e, em casos devidamente 

justificados, para as pequenas empresas de 

média capitalização; 

 

Alteração  50 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Contribuir para uma meta global 

de, pelo menos, 30 % da despesa do 

orçamento da UE destinada a apoiar os 

objetivos climáticos e aumentar o 

investimento na atenuação das alterações 

climáticas e na adaptação às mesmas, em 

especial as metas da UE para 2030 em 

matéria de energia e do clima sob o 

controlo do Regulamento UE (XX) 

[Governação da União da Energia], 

afetando pelo menos 40 % do fundo 

InvestEU aos objetivos climáticos. 

 

Alteração  51 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A garantia da UE para efeitos da 

componente da UE referida no artigo 8.º, 

n.º 1, alínea a), é de 38 000 000 000 EUR 

(a preços correntes). É provisionada a uma 

taxa de 40 %. 

A garantia da UE para efeitos da 

componente da UE referida no artigo 8.º, 

n.º 1, alínea a), é de 38 000 000 000 EUR 

(a preços correntes), dos quais pelo menos 

28 500 000 000 EUR devem ser afetados 

ao Grupo BEI. É provisionada a uma taxa 

de 35 %. O BEI: 

 - concede aos bancos de fomento 

nacionais e regionais, enquanto parceiros 

de execução, o acesso à dotação da 

garantia da UE;  
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 - estabelece um diálogo estruturado com 

os bancos de fomento nacionais e 

regionais com vista a desenvolver e 

implementar projetos e instrumentos 

financeiros; 

 - apresenta anualmente ao Parlamento 

Europeu um relatório sobre o 

funcionamento da garantia, o contributo 

para os objetivos estabelecidos no 

artigo 3.º e a sua cooperação com os 

intervenientes nacionais e regionais. 

 Numa revisão intercalar, o mais tardar 

em dezembro de 2024, a Comissão avalia 

a parte atribuída ao grupo BEI e propõe 

uma alteração de até 10 %, se necessário. 

 

Alteração  52 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os projetos a serem financiados com o 

montante adicional devem destinar-se 

exclusivamente a medidas elegíveis de 

acordo com os critérios de elegibilidade 

das regras do programa da União ao 

abrigo do qual o montante foi transferido, 

devendo o programa InvestEU ter por 

objetivo cobrir também a parcela de risco 

mais elevada. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A dotação financeira para a 

execução das medidas previstas nos 

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

preços correntes). 

3. A dotação financeira para a 

execução das medidas previstas nos 

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

preços correntes). 
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Alteração  54 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O montante referido no n.º 3 

também pode ser utilizado para efeitos de 

assistência técnica e administrativa com 

vista à execução do programa InvestEU 

como, por exemplo, atividades de 

preparação, monitorização, controlo, 

auditoria e avaliação, incluindo sistemas 

organizacionais de tecnologias da 

informação. 

4. O montante referido no n.º 3 

também pode ser utilizado para efeitos de 

assistência técnica e administrativa com 

vista à execução do programa InvestEU 

como, por exemplo, atividades de 

preparação, monitorização, controlo, 

auditoria e avaliação, incluindo sistemas 

organizacionais de tecnologias da 

informação. Essa utilização tem por 

objetivo reduzir os encargos 

administrativos para os beneficiários e 

não pode exceder 5 % do valor do 

envelope financeiro definido no n.º 1. 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Coadunar-se com os objetivos 

estratégicos e cumprir os critérios de 

elegibilidade estabelecidos nas regras 

aplicáveis ao programa da União ao abrigo 

do qual o apoio é decidido; 

(a) Coadunar-se com os objetivos 

estratégicos e cumprir os critérios de 

elegibilidade estabelecidos nas regras 

aplicáveis ao programa da União ao abrigo 

do qual o apoio é decidido; nenhuma 

operação de financiamento ou de 

investimento abrangida pela garantia da 

UE pode prejudicar ou ser contrária à 

aplicação dos ODS, aos compromissos 

assumidos pela UE no Acordo de Paris, 

aos objetivos da UE em matéria da 

energia e do clima para 2030 e à 

realização de uma economia baseada na 

neutralidade de emissões de gases com 

efeito de estufa até 2050. 

 

Alteração  56 
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Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória 

 

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 e, se pertinente, com 

base na experiência adquirida no âmbito 

de instrumentos financeiros que tenham 

estado operacionais ao abrigo do anterior 

quadro financeiro plurianual: 

 

Alteração  57 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 nos 

domínios dos transportes, incluindo os 

transportes multimodais, a segurança 

rodoviária e o turismo, da energia, em 

especial o aumento da implantação das 

energias renováveis, da eficiência 

energética em consonância com os 

quadros energéticos de 2030 e 2050, da 

melhoria dos níveis de interligação, da 

conectividade e do acesso digitais, 

nomeadamente nas zonas rurais, do 

fornecimento e da transformação de 

matérias-primas, do espaço, dos oceanos, 

das águas interiores, da prevenção de 

resíduos e da economia circular, 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, e para cumprir as normas 

da União em matéria de sustentabilidade 
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ambiental e social; 

 

Alteração  58 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7– n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Subvertente de infraestruturas de 

renovação e manutenção: abrange 

investimentos sustentáveis em: 

 - renovação de pontes e túneis 

ferroviários, rodoviários, por razões de 

segurança; 

 - projetos de renovação de edifícios 

centrada em poupanças de energia, a 

implantação de energias renováveis 

descentralizadas e a integração de 

edifícios num sistema conectado de 

energia, de armazenamento, digital e de 

transportes; 

 

Alteração  59 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

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, de 

desenvolvimento de produtos e inovação, a 

transferência de tecnologias e dos 

resultados da investigação para o mercado, 

o apoio aos estimuladores do mercado e a 

cooperação entre empresas, a 

demonstração e a implantação de soluções 

inovadoras e o apoio à expansão de 

empresas inovadoras, incluindo empresas 

em fase de arranque e PME, bem como a 

digitalização dos setores industriais da 

União com base na experiência adquirida, 

nomeadamente com o InnovFin; 
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Alteração  60 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Vertente estratégica relativa às 

PME: acesso e disponibilidade de 

financiamento para as PME e, em casos 

devidamente justificados, para as pequenas 

empresas de média capitalização; 

c) Vertente estratégica relativa às 

PME: acesso simplificado e 

disponibilidade de financiamento para as 

empresas em fase de arranque e as PME, 

incluindo as inovadoras, e, em casos 

devidamente justificados, para as pequenas 

empresas de média capitalização, visando 

sobretudo melhorar a competitividade a 

nível mundial, a inovação, a digitalização 

e a sustentabilidade; 

 

Alteração  61 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 de empresas sociais, o 

empreendedorismo feminino e a economia 

social; as competências, a educação, a 

formação e os serviços conexos, incluindo 

os empréstimos a estudantes ; 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 nomeadamente com 

um objetivo social; e a integração das 

pessoas vulneráveis, incluindo os nacionais 

de países terceiros. 

 

Alteração  62 
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Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 impacto 

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. 

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 impacto 

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, na 

forma de um ato delegado e tendo em 

conta os critérios estabelecidos no 

[Regulamento que estabelece um 

enquadramento para promover o 

investimento sustentável COM(2018)353] 

para determinar se uma atividade 

económica é sustentável do ponto de vista 

ambiental. Quando adequado, os projetos 

cuja dimensão seja inferior à especificada 

nas diretrizes podem ficar excluídos da 

necessidade de aferição. 

 

Alteração  63 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

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-

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-
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benefício; benefício e assegurar a conformidade com 

os objetivos e as normas ambientais da 

UE; 

 

Alteração  64 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Avaliar o impacto no emprego e na 

criação de emprego de qualidade; 

 

Alteração  65 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os parceiros de execução fornecem 

as informações necessárias ao rastreio do 

investimento que contribui para a 

concretização dos objetivos da União nos 

domínios do clima e do ambiente, com 

base nas diretrizes elaboradas pela 

Comissão. 

4. Os parceiros de execução fornecem 

as informações necessárias ao rastreio do 

investimento que contribui para a 

concretização dos objetivos da União nos 

domínios do clima e do ambiente, com 

base nas diretrizes elaboradas pela 

Comissão e avaliam, quando for caso 

disso, a conformidade das operações com 

o Regulamento relativo ao 

estabelecimento de um quadro destinado a 

promover o investimento sustentável 

(COM(2018)353); 

 

Alteração  66 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A vertente estratégica relativa às 

PME deve prestar apoio também aos 

anteriores beneficiários de apoio a partir 

dos diferentes mecanismos de garantia da 
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UE unificados ao abrigo do InvestEU, 

nomeadamente o mecanismo de garantia 

para os setores criativo e cultural do 

programa Europa Criativa. 

 

Alteração  67 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os parceiros de execução fixam 

como objetivo contribuir com, pelo 

menos, 50 % do investimento ao abrigo da 

vertente estratégica relativa à 

sustentabilidade das infraestruturas para 

a concretização dos objetivos da União em 

matéria do clima e do ambiente. 

5. Os parceiros de execução fixam 

como objetivo: 

 - contribuir significativamente com, pelo 

menos, 65% 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 e dos 

objetivos do Fundo de Inovação, em 

consonância com o Acordo de Paris;. 

 - contribuir com, pelo menos, 35% do 

investimento ao abrigo da vertente 

estratégica relativa à investigação, à 

inovação e à digitalização para os 

objetivos do Horizonte Europa; 

 - uma parte significativa da garantia 

disponibilizada às PME e às empresas de 

média capitalização ao abrigo da vertente 

estratégica relativa às PME deve apoiar 

as PME inovadoras; 

 - contribuir com, pelo menos, 30% do 

investimento ao abrigo da vertente 

estratégica relativa ao investimento social 

e às competências para os objetivos do 

Horizonte Europa e Erasmus+; 

 A Comissão, juntamente com os parceiros 

de execução, deve procurar que a parte da 

garantia orçamental utilizada para o SIW 
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seja distribuída tendo em vista um 

equilíbrio entre as ações nos diferentes 

domínios. 

 

Alteração  68 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 8.º-A 

 Adicionalidade 

 1. Para efeitos do presente regulamento, 

entende-se por «adicionalidade» o apoio 

do Fundo InvestEU a operações que deem 

resposta às falhas do mercado ou a níveis 

insuficientes de investimento, 

nomeadamente o retorno dos 

investimentos a longo prazo ou as 

necessidades de financiamento de risco 

mais elevado para projetos que 

proporcionem benefícios ambientais e 

societais a longo prazo, e que não teria 

sido possível realizar no período durante o 

qual a garantia da UE pode ser utilizada, 

ou que não teria sido possível realizar na 

mesma medida pelos parceiros de 

execução sem o apoio do Fundo 

InvestEU. Os projetos apoiados pelo 

Fundo InvestEU devem apoiar os 

objetivos estabelecidos no artigo 3.º. 

 2. Sem prejuízo do requisito de 

corresponder à definição de 

adicionalidade, tal como estabelecida no 

primeiro parágrafo, os seguintes aspetos 

constituem fortes indícios de 

adicionalidade: 

 - projetos propostos que comportem um 

risco correspondente às atividades 

especiais do BEI, tal como definido no 

artigo 16.º dos Estatutos do BEI, ou um 

nível de risco equivalente, em especial se 

apresentarem riscos específicos do país, 

do setor ou da região, nomeadamente os 

riscos que afetam as regiões menos 
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desenvolvidas e as regiões em transição, 

e/ou se tais projetos apresentarem riscos 

associados à inovação, designadamente 

em tecnologias não comprovadas de 

reforço do crescimento, da 

sustentabilidade e da produtividade; 

 - projetos propostos por parceiros de 

execução e que o Comité de Investimento 

considere que comportam um nível de 

risco equivalente ao definido no primeiro 

travessão do presente parágrafo. 

 

Alteração  69 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os montantes atribuídos por um 

Estado-Membro nos termos do artigo [10.º, 

n.º 1] do Regulamento [[RDC] número], ou 

do artigo [75.º, n.º 1] do Regulamento 

[[plano PAC] número] destinam-se ao 

provisionamento da parte da garantia da 

UE ao abrigo da componente dos Estados-

Membros respeitante às operações de 

financiamento e investimento no Estado-

Membro em causa. 

1. Em conformidade com o 

artigo 21.º do Regulamento (UE) n.º XX 

[... Regulamento Disposições Comuns], os 

Estados-Membros ou as regiões, 

consoante o que for aplicável e numa base 

voluntária, podem solicitar a 

transferência de partes das suas dotações 

financeiras para o Fundo InvestEU. Os 

recursos transferidos são executados em 

conformidade com as regras do Fundo 

InvestEU. Os montantes atribuídos por um 

Estado-Membro nos termos do artigo [10.º, 

n.º 1] do Regulamento [[RDC] número], ou 

do artigo [75.º, n.º 1] do Regulamento 

[[plano PAC] número] destinam-se ao 

provisionamento da parte da garantia da 

UE ao abrigo da componente dos 

Estados-Membros respeitante às operações 

de financiamento e investimento no 

Estado-Membro em causa. 

 

Alteração  70 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

A instituição dessa parte da garantia da UE 

ao abrigo da componente dos 

Estados-Membros está sujeita à conclusão 

de um acordo de contribuição entre o 

Estado-Membro e a Comissão. 

A instituição dessa parte da garantia da UE 

ao abrigo da componente dos 

Estados-Membros está sujeita à conclusão 

de um acordo de contribuição entre o 

Estado-Membro, ou a região através do 

Estado-Membro, e a Comissão. 

 

Alteração  71 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) O montante total da parte da 

garantia da UE ao abrigo da componente 

dos Estados-Membros que compete ao 

Estado-Membro, a sua taxa de 

provisionamento, o montante da 

contribuição dos fundos em regime de 

gestão partilhada, a fase de constituição de 

provisionamento em conformidade com 

um plano financeiro anual e o montante do 

passivo contingente daí resultante a ser 

coberto por uma garantia cruzada 

concedida pelo Estado-Membro em causa; 

a) O montante total da parte da 

garantia da UE ao abrigo da componente 

dos Estados-Membros que compete ao 

Estado-Membro ou à região, a sua taxa de 

provisionamento, o montante da 

contribuição dos fundos em regime de 

gestão partilhada, a fase de constituição de 

provisionamento em conformidade com 

um plano financeiro anual e o montante do 

passivo contingente daí resultante a ser 

coberto por uma garantia cruzada 

concedida pelo Estado-Membro em causa; 

 

Alteração  72 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) O parceiro ou parceiros de 

execução que tenham exprimido o seu 

interesse, bem como a obrigação, por parte 

da Comissão, de informar o 

Estado-Membro sobre o parceiro ou 

parceiros de execução selecionados; 

c) O parceiro ou parceiros de 

execução que tenham exprimido o seu 

interesse, bem como a obrigação, por parte 

da Comissão, de informar o 

Estado-Membro e, quando aplicável, a 

autoridade regional, sobre o parceiro ou 

parceiros de execução selecionados; 
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Alteração  73 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) As obrigações para com o 

Estado-Membro, relativas à apresentação 

de relatórios anuais, incluindo a 

apresentação de relatórios em 

conformidade com os indicadores referidos 

no acordo de contribuição; 

e) As obrigações para com o 

Estado-Membro ou a região, quando 

aplicável, relativas à apresentação de 

relatórios anuais, incluindo a apresentação 

de relatórios em conformidade com os 

indicadores referidos no acordo de 

contribuição; 

 

Alteração  74 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A Comissão informa imediatamente 

o Estado-Membro se, em resultado do 

acionamento dessa parte da garantia da UE 

ao abrigo da componente dos Estados-

Membros, o nível de provisões para essa 

parte da garantia da UE descer para um 

nível inferior a 20 % do provisionamento 

inicial; 

(c) A Comissão informa imediatamente 

o Estado-Membro, ou a região, quando 

aplicável, se, em resultado do acionamento 

dessa parte da garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros, o nível 

de provisões para essa parte da garantia da 

UE descer para um nível inferior a 20 % do 

provisionamento inicial; 

 

Alteração  75 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Caso o nível de provisões dessa 

parte da garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros atinja 

10 % do provisionamento inicial, o 

Estado-Membro em causa concede, a 

pedido da Comissão, até 5 % do 

provisionamento inicial para o fundo 

comum de provisionamento. 

(d) Caso o nível de provisões dessa 

parte da garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros atinja 

10 % do provisionamento inicial, o 

Estado-Membro ou a região em causa 

concede, a pedido da Comissão, até 5 % do 

provisionamento inicial para o fundo 

comum de provisionamento. 
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Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A garantia da UE pode ser 

concedida para apoiar operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento para um período 

de investimento que termina a 31 de 

dezembro de 2027. Os contratos entre o 

parceiro de execução e o beneficiário final 

ou o intermediário financeiro ou outra 

entidade referida no artigo 13.º, n.º 1, 

alínea a), devem ser assinados até 31 de 

dezembro de 2028. 

2. A garantia da UE pode ser 

concedida para apoiar operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento para um período 

de investimento que termina a 31 de 

dezembro de 2027. Tal garantia deve 

prever taxas de provisionamento mais 

elevadas para as PME que demonstrem 

dificuldades objetivas no acesso ao 

crédito. Os contratos entre o parceiro de 

execução e o beneficiário final ou o 

intermediário financeiro ou outra entidade 

referida no artigo 13.º, n.º 1, alínea a), 

devem ser assinados até 31 de dezembro de 

2028. 

 

Alteração  77 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Cumpram as condições 

estabelecidas no [artigo 209.º, n.º 2, alíneas 

a) a e)] do [Regulamento Financeiro], em 

especial o requisito de adicionalidade 

estabelecido no [artigo 209.º, n.º 2, alínea 

b)] do [Regulamento Financeiro], e, 

quando aplicável, maximizem o 

investimento privado em conformidade 

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

[Regulamento Financeiro]; 

(a) Cumpram as condições 

estabelecidas no [artigo 209.º, n.º 2, alíneas 

a) a e)] do [Regulamento Financeiro], em 

especial mediante a consecução de 

adicionalidade, tal como estabelecido no 

artigo [8.º-A], com um efeito 

multiplicador e de potenciamento 

mediante a mobilização de um 

investimento global que exceda o 

montante da garantia da União e, quando 

aplicável, maximizem o investimento 

privado em conformidade com o [artigo 

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

Financeiro]; 
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Alteração  78 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Contribuam para a concretização de 

objetivos estratégicos da União e se 

incluam no âmbito dos domínios elegíveis 

para operações de financiamento e 

investimento ao abrigo da devida vertente 

estratégica, em conformidade com o anexo 

II do presente regulamento; e 

(b) Contribuam para a concretização de 

objetivos estratégicos da União, de modo a 

que os complementem e sejam coerentes 

com eles, sobretudo os relacionados com 

os objetivos da União em matéria de clima 

e ambiente, e se incluam no âmbito dos 

domínios elegíveis para operações de 

financiamento e investimento ao abrigo da 

devida vertente estratégica, em 

conformidade com o anexo II do presente 

regulamento; e 

 

Alteração  79 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Sejam tecnicamente viáveis do 

ponto de vista ambiental e social, em 

conformidade com os critérios de 

elegibilidade estabelecidos no anexo II do 

presente regulamento. 

 

Alteração  80 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea c-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-B) O fundo InvestEU não apoia 

atividades relacionadas com os 

combustíveis fósseis, a menos que essas 

atividades sejam devidamente justificadas 

por contribuírem para a realização dos 

objetivos da União da Energia, 

nomeadamente a segurança energética, a 

integração do mercado interno da 
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energia, o reforço da eficiência da 

utilização da energia, a descarbonização 

da economia em conformidade com o 

Acordo de Paris e as descobertas 

tecnológicas no domínio das tecnologias 

hipocarbónicas e tecnologias limpas que 

promovem a transição energética e a 

melhoria da competitividade. 

 

Alteração  81 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Um país terceiro referido no n.º 2, 

alínea a), quando aplicável; 

(c) Um país terceiro referido no n.º 2, 

alínea a), quando aplicável, e que respeita 

os direitos humanos; 

 

Alteração  82 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para a componente da UE, as contrapartes 

elegíveis devem ter manifestado o seu 

interesse e estar em condições de assegurar 

a cobertura das operações de financiamento 

e investimento em, pelo menos, três 

Estados-Membros. Os parceiros de 

execução também podem cobrir, de forma 

conjunta, operações de financiamento e 

investimento em, pelo menos, três 

Estados-Membros, formando um grupo 

para o efeito. 

Para a componente da UE, as contrapartes 

elegíveis devem ter manifestado o seu 

interesse e estar em condições de assegurar 

a cobertura das operações de financiamento 

e investimento em, pelo menos, três 

Estados-Membros. Os parceiros de 

execução também podem cobrir, de forma 

conjunta, operações de financiamento e 

investimento em, pelo menos, dois 

Estados-Membros, formando um grupo 

para o efeito. Estes critérios são 

igualmente preenchidos quando os 

parceiros de execução identificam uma 

falha comum do mercado nos seus 

respetivos mercados e respondem a esse 

problema da falha do mercado ou do nível 

de investimento insuficiente através de 

instrumentos adaptados a cada situação 

local, mas semelhantes. 
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Alteração  83 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Quando a utilização da componente dos 

Estados-Membros vise ações estratégicas 

já abordadas pela componente da UE 

através de operações de financiamento e 

investimento semelhantes, ambas as 

componentes devem ter os mesmos 

parceiros de execução. 

 

Alteração  84 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Assegura a diversificação 

geográfica; 

(d) Assegura a diversificação 

geográfica por Estado-Membro e por 

região; 

 

Alteração  85 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Proporciona uma diversificação 

suficiente dos riscos; 

(e) Proporciona uma diversificação 

suficiente dos riscos, evitando 

simultaneamente operações de risco 

financeiro excessivo; 

 

Alteração  86 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Assegura a adicionalidade em 

conformidade com o disposto no artigo 

8.º-A; 

 

Alteração  87 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os bancos e instituições de 

fomento nacionais são também 

instituições financeiras com as respetivas 

regras e procedimentos. Há que assegurar 

que os requisitos estabelecidos no [artigo 

154.º] do [Regulamento Financeiro] 

sejam proporcionados ao seu tamanho 

e/ou ao seu âmbito de aplicação 

geográfica.  É necessário considerar os 

dados, os processos de supervisão e os 

auxílios estatais. 

Justificação 

É pouco provável que estes possam cumprir a avaliação assente em vários pilares prevista no 

[artigo 154.º] do [Regulamento Financeiro] e satisfazer o critério da existência de, pelo 

menos, três Estados-Membros. 

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Capítulo 1V–A  (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Todos os organismos participantes na 

tomada de decisões e na seleção de 

projetos agem em conformidade com os 

princípios da transparência, da 

responsabilidade e da participação 

garantida das partes interessadas, 

incluindo as organizações da sociedade 

civil. São constituídos por peritos 
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independentes de várias especialidades 

técnicas, nomeadamente peritos em 

questões climáticas, e procuram manter o 

equilíbrio de género. As informações 

sobre os projetos, o processo de seleção e 

a tomada de decisões são publicadas, 

respeitando-se as informações 

comercialmente sensíveis. 

 (Esta alteração serve de introdução ao 

capítulo, aplicando-se, portanto, aos 

artigos 17.º a 19.º. Deve figurar no texto 

antes do artigo 17.º ) 

 

Alteração  89 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 16.º-A 

 Governação 

 Todos os organismos que participam na 

governação do programa InvestEU, tal 

como estabelecido nos artigos 17.º, 18.º e 

19.º do presente regulamento, devem agir 

de acordo com os princípios da 

transparência e da responsabilização e 

assegurar a participação das partes 

interessadas, em especial, se for caso 

disso, de coinvestidores, autoridades 

públicas, peritos, instituições de ensino, 

formação e investigação, parceiros sociais 

pertinentes e representantes da sociedade 

civil. Devem ser compostos por peritos 

independentes relevantes e visar o 

equilíbrio entre homens e mulheres. As 

informações sobre os projetos e a tomada 

de decisões são publicadas, respeitando-se 

as informações comercialmente sensíveis. 

 

Alteração  90 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 
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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 Comité Diretor é aconselhado 

por um conselho consultivo composto por 

duas formações reunindo, nomeadamente, 

os representantes dos parceiros de 

execução e os representantes dos Estados-

Membros. 

 

Alteração  91 

 

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 

Comité Diretor sobre as deficiências do 

mercado, as situações de investimento 

insuficiente e as condições de mercado; 

 

Alteração  92 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º-A 

 Comité Diretor 

 1. O Fundo InvestEU é gerido por um 

Comité Diretor 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 Comité Diretor: 

 (a) é composto por sete membros: três 

nomeados pela Comissão, um pelo 

conselho consultivo na sua formação dos 

representantes dos parceiros responsáveis 

pela execução, um pelo Banco Europeu 

de Investimento e dois peritos nomeados 

pelo Parlamento Europeu na qualidade de 
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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 

desempenham as suas funções de forma 

imparcial e no interesse do Fundo 

InvestEU; 

 (b) Elege um Presidente de entre os seus 

membros com direito de voto por um 

período fixo 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 Comité Diretor decide por 

unanimidade dos seus membros com 

direito de voto. As atas das reuniões do 

Comité Diretor refletem de forma 

substancial as posições de todos os 

membros. 

 3. O Comité Diretor 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 

Comité Diretor prossegue apenas os 

objetivos definidos no presente 

regulamento. 

 4. O Comité Diretor 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 Comité Diretor elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 
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 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 ao 

Comité Diretor informações adequadas e 

harmonizadas para que este possa 

elaborar o painel de avaliação. 

 6. O Comité Diretor 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. 

 

Alteração  93 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

 

Alteração  94 

 

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 209.º, 

n.º 2, alínea b)] do [Regulamento 

Financeiro], a avaliação da 

sustentabilidade referida no artigo 7.º, 

n.º 3, bem como o requisito relativo à 

captação de investimento privado referido 

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

[mesmo regulamento]; e 

 

Alteração  95 

 

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 

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 
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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. 

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. 

 

Alteração  96 

 

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. 

Cinco 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, dois dos membros permanentes 

devem dispor de conhecimentos 

especializados sobre investimentos nos 

domínios da ação climática e da proteção 

e gestão do ambiente. 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. 

 

Alteração  97 

 

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 

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 
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Comissão todas as informações necessárias 

à verificação, a qualquer momento, da 

ausência de conflitos de interesses. 

Comissão e ao Comité Diretor todas as 

informações necessárias à verificação, a 

qualquer momento, da ausência de 

conflitos de interesses. 

 

Alteração  98 

 

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, 

os critérios aplicados e o painel de 

avaliação de indicadores. Deve ser dada 

especial atenção ao cumprimento do 

critério de adicionalidade. A publicação 

não deve conter informações 

comercialmente sensíveis. 

 

Alteração  99 

 

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 

uma 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. 
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Alteração  100 

 

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 

Conselho, sob reserva de requisitos de 

estrita confidencialidade. 

Duas vezes por ano, as conclusões, os 

critérios aplicados e os indicadores do 

painel de avaliação relativos à rejeição 

pelo Comité de Investimento da utilização 

da garantia da UE são transmitidos ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, sob 

reserva de requisitos de estrita 

confidencialidade. 

 

Alteração  101 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A plataforma de aconselhamento InvestEU 

presta apoio a este nível para a 

identificação, preparação, 

desenvolvimento, estruturação, contratação 

e execução dos projetos de investimento, 

ou reforça a capacidade dos promotores e 

intermediários financeiros para executar 

operações de financiamento e 

investimento. O seu apoio pode abranger 

qualquer etapa do ciclo de vida de um 

projeto ou do financiamento de uma 

entidade apoiada, consoante o caso. 

A plataforma de aconselhamento InvestEU 

presta apoio a este nível para a 

identificação, preparação, 

desenvolvimento, estruturação, contratação 

e execução dos projetos de investimento, 

ou reforça a capacidade dos promotores e 

intermediários financeiros para executar 

operações de financiamento e 

investimento. O seu apoio pode abranger 

qualquer etapa do ciclo de vida de um 

projeto ou do financiamento de uma 

entidade apoiada, consoante o caso. Os 

peritos da plataforma de aconselhamento 

trabalham em estreita cooperação com os 

serviços de aconselhamento InnovFin do 

BEI. 

 

Alteração  102 

 

Proposta de regulamento 

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

 A plataforma de aconselhamento 

InvestEU presta informações e 

aconselhamento a nível regional e local, 

com especial destaque para as PME e as 

empresas em fase de arranque. Baseia-se 

na experiência já adquirida com a 

Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento gerida no âmbito do 

FEIE e inclui uma componente de 

assistência à comunicação e ao 

desenvolvimento de projetos, a fim de 

reforçar as capacidades para o 

desenvolvimento de projetos sustentáveis e 

agregar projetos de menor dimensão em 

projetos de maior dimensão. 

 

Alteração  103 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A plataforma de aconselhamento InvestEU 

está disponível enquanto parte integrante 

de cada vertente estratégica referida no 

artigo 7.º, n.º 1, abrangendo todos os 

setores ao abrigo dessa vertente. Além 

disso, disponibiliza serviços de 

aconselhamento transetorial. 

A plataforma de aconselhamento InvestEU 

está disponível enquanto parte integrante 

de cada vertente estratégica referida no 

artigo 7.º, n.º 1, abrangendo todos os 

setores ao abrigo dessa vertente, em 

especial os que contribuem para os 

objetivos climáticos da UE. Além disso, 

disponibiliza serviços de aconselhamento 

transetorial. 

 

Alteração  104 

 

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 

(b) Concede assistência aos promotores 

de projetos, quando necessário, no quadro 

do desenvolvimento desses projetos, por 

forma a que estes cumpram os objetivos e 
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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; 

critérios de elegibilidade estabelecidos nos 

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

mecanismos destinados a agregar os 

projetos de pequena dimensão e ajuda na 

formação de plataformas de investimento 

temáticas e regionais prestando 

assistência jurídica e proporcionando um 

modelo adequado 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; 

 

Alteração  105 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Apoia ações e mobiliza 

conhecimentos locais para facilitar a 

utilização do apoio do Fundo InvestEU em 

toda a União, contribuindo também de 

forma ativa, quando possível, para o 

objetivo de diversificação setorial e 

geográfica do Fundo InvestEU, apoiando 

os parceiros de execução na criação e 

desenvolvimento de eventuais operações 

de financiamento e investimento; 

(c) Apoia ações e mobiliza 

conhecimentos locais, em especial em 

termos de assistência às pequenas, médias 

e microempresas, autoridades locais, 

entidades e comunidades, bem como de 

aconselhamento sobre as oportunidades 

ao seu dispor em todas as vertentes da 

política, para facilitar a utilização do apoio 

do Fundo InvestEU em toda a União, 

contribuindo também de forma ativa, 

quando possível, para o objetivo de 

diversificação setorial e geográfica do 

Fundo InvestEU, apoiando os parceiros de 

execução na criação e desenvolvimento de 

eventuais operações de financiamento e 

investimento; 

 

Alteração  106 

 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Quando aplicável, presta 
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aconselhamento de forma proativa, em 

consonância com o princípio da eficiência 

energética em primeiro lugar, tal como 

definido no regulamento relativo à 

Governação da União da Energia; 

 

Alteração  107 

 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-B) Empreende ações de comunicação 

destinadas a aumentar a sensibilização 

para o apoio colocado à disposição dos 

promotores de projetos e dos 

intermediários financeiros e outros pela 

plataforma de aconselhamento, e, de um 

modo mais geral, para as oportunidades 

ao abrigo do programa InvestEU. 

 

Alteração  108 

 

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. 

 

Alteração  109 

 

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 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença em cada 

Estado-Membro, com especial destaque 

para a garantia de uma presença em 
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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; 

regiões que enfrentam dificuldades em 

desenvolver projetos ao abrigo do Fundo 

InvestEU, a fim de apoiar o intercâmbio 

de boas práticas e informações, bem como 

de sensibilizar para as oportunidades de 

investimento também nas regiões. A 

plataforma estabelece um diálogo direto 

entre as empresas, os intermediários e as 

instituições comunitárias. 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; 

 

Alteração  110 

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 disponibiliza uma base 

de dados sobre projetos, de fácil acesso e 

utilização, que dará maior visibilidade aos 

projetos e permitirá que os investidores 

identifiquem oportunidades de 

investimento no seu setor ou área de 

interesse. 

Alteração  111 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O sistema de apresentação de 

relatórios em matéria de desempenho 

assegura que os dados para o 

acompanhamento da execução do 

programa e dos respetivos resultados são 

recolhidos de forma eficiente, eficaz e 

atempada. Para o efeito, são impostos aos 

parceiros de execução e a outros 

beneficiários de fundos da União, 

3. O sistema de apresentação de 

relatórios em matéria de desempenho 

assegura que os dados para o 

acompanhamento da execução do 

programa e dos respetivos resultados são 

recolhidos de forma eficiente, eficaz e 

atempada. Para o efeito, são impostos aos 

parceiros de execução e a outros 

beneficiários de fundos da União, 
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consoante o caso, requisitos 

proporcionados quanto à apresentação de 

relatórios. 

consoante o caso, requisitos 

proporcionados quanto à apresentação de 

relatórios. O sistema de apresentação de 

relatórios deve fornecer uma descrição 

clara das vertentes estratégicas 

pormenorizadas nas áreas elegíveis para 

financiamento e operações de 

investimento, tal como estabelecido no 

anexo II. 

Justificação 

É importante uma descrição clara dos projetos com base nas quatro vertentes, bem como nas 

áreas mais pormenorizadas de financiamento e investimento, a fim de avaliar corretamente o 

seu desempenho. 

 

Alteração  112 

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, se 

adequado e proporcionado, 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 
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Financeiro]. Sempre que possível, esses 

relatórios devem ser idênticos aos já 

exigidos a nível nacional ou regional. A 

Comissão compila e avalia os relatórios 

dos parceiros de execução e apresenta 

uma síntese sob a forma de relatórios 

anuais públicos que fornecem 

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. 

 

Alteração  113 

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 

sensíveis do ponto de vista comercial. O 

portal Web fornece 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 pró-ativa 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 
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proteção de informações confidenciais e 

sensíveis do ponto de vista comercial. 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. 

 

Alteração  114 

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 31 de dezembro de 2024, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

 

Alteração  115 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – parágrafo 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 pelo 

Tribunal de Contas Europeu, bem como 

as realizadas 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]. 

Alteração  116 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão realiza ações de 

informação e comunicação sobre o 

programa InvestEU e as suas ações e 

resultados. Os recursos financeiros 

afetados ao programa InvestEU contribuem 

igualmente para a comunicação 

institucional das prioridades políticas da 

União, na medida em que estejam 

relacionadas com os objetivos previstos no 

artigo 3.º. 

2. A Comissão lança uma estratégia 

de comunicação eficaz, informativa e à 

escala da UE para acompanhar o 

programa InvestEU, a fim de aumentar a 

visibilidade deste programa, em especial 

junto das PME, e, assim, atrair os 

projetos com melhor potencial. Os 

recursos financeiros afetados ao programa 

InvestEU contribuem igualmente para a 

comunicação institucional das prioridades 

políticas da União, na medida em que 

estejam relacionadas com os objetivos 

previstos no artigo 3.º. 

 

Alteração  117 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Em conformidade com o artigo 4.º do 

presente regulamento, esta distribuição 

pode ser alterada durante o exercício, em 

função da evolução dos vários objetivos 

referidos no artigo 3.º, n.º 2, do presente 

regulamento. 

 

Alteração  118 

 

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 dizem respeito a um ou mais 

dos domínios seguintes: 

 

Alteração  119 
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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, aceleração 

da implantação, do fornecimento ou da 

implementação de soluções de energias 

renováveis, limpas e sustentáveis ; 

 

Alteração  120 

 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Eficiência energética e poupança de 

energia (com particular destaque para a 

redução da procura de energia através da 

gestão da procura e da renovação de 

edifícios); 

(b) eficiência energética, transição 

energética e poupança de energia, com 

particular destaque para a redução da 

procura de energia através da gestão da 

procura e da renovação de edifícios; 

 

Alteração  121 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – Parte 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, redes inteligentes) e um 

maior nível de interconexão da rede 

elétrica entre Estados-Membros; 

 

Alteração  122 

 

Proposta de regulamento 

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

partir de fontes renováveis ou neutras em 

termos de carbono e de combustíveis 

alternativos, em conformidade com o 

disposto na [Diretiva 2009/28/CE relativa 

às energias renováveis]; 

 

Alteração  123 

 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Infraestruturas de captura e 

armazenagem de carbono. 

(e) Infraestrutura para a captura de 

carbono e para a armazenagem de carbono 

em processos industriais, centrais 

bioenergéticas e instalações industriais 

para a transição energética. 

 

Alteração  124 

 

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 

de transporte sustentáveis, soluções de 

mobilidade inovadoras, assim como de 

equipamentos e tecnologias inovadores, 

em conformidade com as prioridades da 

União neste domínio e os compromissos 

assumidos no âmbito do Acordo de Paris, 

nomeadamente através do seguinte: 

 

Alteração  125 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 
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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 de apoio ao 

desenvolvimento sustentável das 

infraestruturas da RTE-T, incluindo os nós 

urbanos, os portos marítimos e portos de 

navegação interior, os aeroportos, os 

terminais multimodais e a sua ligação às 

redes principais; 

 

Alteração  126 

 

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 nível 

nulo ou baixo de emissões, acessibilidade, 

poluição atmosférica e poluição sonora, 

consumo de energia e segurança 

rodoviária); 

 

Alteração  127 

 

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 nível nulo de emissões e 

hipocarbónicas; 

 

Alteração  128 

 

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, outros 

projetos ferroviários, infraestrutura das 

vias navegáveis interiores e portos 

marítimos; 

 

Alteração  129 

 

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 para combustíveis 

alternativos, em conformidade com o 

disposto no artigo 25.º da [Diretiva 

2009/28/CE relativa às energias 

renováveis], incluindo a implantação de 

infraestruturas de recarga elétrica. 

 

Alteração  130 

 

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; 

 

Alteração  131 

 

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; 
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Alteração  132 

 

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 

energia e eficiência dos recursos na 

produção e no ciclo de vida do produto, 

incluindo o abastecimento sustentável e a 

reciclagem de matérias-primas primárias e 

secundárias; 

 

Alteração  133 

 

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, a conectividade 

5G e a melhoria da conectividade e do 

acesso digitais, em especial para as zonas 

rurais e as regiões periféricas. 

 

Alteração  134 

 

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 

(a) Apoio às infraestruturas de 

investigação e a projetos de investigação e 

inovação em todas as áreas temáticas 

definidas no programa Horizonte Europa 

e que contribuem para a consecução dos 
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[Horizonte Europa]; objetivos do mesmo; 

 

Alteração  135 

 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Projetos de empresas; (b) Projetos de empresas, incluindo 

formação e a promoção da criação de 

grupos e redes de empresas; 

 

Alteração  136 

 

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 colaborativos de 

investigação e inovação entre as 

instituições académicas, as organizações 

de investigação e inovação e a indústria; 

parcerias público-privadas e organizações 

da sociedade civil; 

 

Alteração  137 

 

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 produtos de saúde acessíveis 

e eficazes, incluindo produtos 

farmacêuticos, dispositivos médicos, de 

diagnóstico e medicamentos de terapia 

avançada, novos antibióticos e processos 

de desenvolvimento inovadores que evitem 

o recurso a ensaios em animais. 

 

Alteração  138 
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Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Desenvolvimento e implantação de 

tecnologias e serviços digitais, 

nomeadamente através do seguinte: 

6. Desenvolvimento, implantação e 

expansão de tecnologias e serviços 

digitais, nomeadamente através do 

seguinte: 

 

Alteração  139 

 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Inteligência artificial; (a) inteligência artificial em 

consonância com o programa Europa 

Digital, em particular no que diz respeito 

à ética; 

 

Alteração  140 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) tecnologia quântica; 

 

Alteração  141 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) robótica e automatização. 

 

Alteração  142 

 

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 entidades que 

empregam até 3 000 trabalhadores. A 

vertente SME incidirá exclusivamente nas 
PME e nas pequenas empresas de média 

capitalização, nomeadamente através do 

seguinte: 

 

Alteração  143 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – Parte 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, 

especialmente no que diz respeito a ações 

que estimulem um ambiente e uma 

cultura empresarial e promovam a 

criação e o crescimento de micro, 

pequenas e médias empresas; 

 

Alteração  144 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – Parte 1 – ponto 7 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Concessão de financiamento de 

risco, desde a fase de criação da empresa 

até à sua expansão, a fim de garantir a 

liderança tecnológica em setores 

inovadores e sustentáveis. 

(b) Concessão de financiamento de 

risco, desde a fase de criação da empresa 

até à sua expansão, a fim de garantir a 

liderança tecnológica em setores 

inovadores e sustentáveis, incluindo o 

reforço da sua capacidade de digitalização 

e inovação, e de assegurar a sua 

competitividade a nível mundial. 

 

Alteração  145 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 9 
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Texto da Comissão Alteração 

9. Turismo. 9. Turismo sustentável. 

 

Alteração  146 

 

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, do empreendedorismo 

feminino, da promoção da igualdade de 

género e da economia social; 

 

Alteração  147 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea d) – subalínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(i) educação e a formação, incluindo a 

educação e o acolhimento na primeira 

infância, infraestruturas de ensino, 

alojamento para estudantes e equipamento 

digital; 

(i) educação e a formação, incluindo a 

educação e o acolhimento na primeira 

infância, infraestruturas de ensino, 

alojamento para estudantes, equipamento 

digital e empréstimos a estudantes; 

 

Alteração  148 

 

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 serviços de saúde, gestão 

de sistemas de saúde, saúde em linha, 

medicina preventiva, medicina de precisão 
e novos modelos de cuidados de saúde; 

 

Alteração  149 
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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. 

 

 

Alteração  150 

 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Promover a competitividade das 

tecnologias e dos sistemas espaciais, com 

particular destaque para a vulnerabilidade 

das cadeias de abastecimento; 

(b) Promover a competitividade das 

tecnologias e dos sistemas espaciais, com 

particular destaque para a independência 

das cadeias de abastecimento; 

 

Alteração  151 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 13 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração 

(c) Apoiar o espírito empresarial no 

domínio espacial; 

(c) Apoiar o espírito empresarial no 

domínio espacial, incluindo o 

desenvolvimento a jusante; 

 

Alteração  152 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – 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, 

nomeadamente através de 

 a. Empreendedorismo marítimo 

 b. Uma indústria marítima inovadora e 

competitiva 

 c. Conhecimento dos oceanos e «carreiras 

azuis» 

 d. Realização dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, em 

particular o ODS 14 (Proteger a vida 

marinha) 

 e. Energias marinhas renováveis e 

economia circular 

 

Alteração  153 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Volume dos financiamentos 

InvestEU (repartidos por vertente 

estratégica) 

1. Volume dos financiamentos 

InvestEU (repartidos pelas alíneas e 

subalíneas das áreas elegíveis para 

financiamento e operações de 

investimento, tal como estabelecido no 

anexo II) 
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Alteração  154 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 1 – subponto 1.4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1.4 -A Sinergias com outros programas 

da UE 

 

Alteração  155 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Cobertura geográfica dos 

financiamentos InvestEU (repartidos por 

vertente estratégica) 

2. Cobertura geográfica dos 

financiamentos InvestEU (repartidos pelas 

alíneas e subalíneas das áreas elegíveis 

para financiamento e operações de 

investimento, tal como estabelecido no 

anexo II) 

 

Alteração  156 

 

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 

 

Alteração  157 

 

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 e energéticos e, quando 

aplicável, discriminados por vertente 
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estratégica e categoria, bem como por 

relevância para o clima; 

 

Alteração  158 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.1 

 

Texto da Comissão Alteração 

4.1 Energia: capacidade suplementar 

instalada de produção de energia a partir de 

fontes renováveis (MW) 

4.1 Energia: capacidade suplementar 

instalada de produção de energia a partir de 

fontes renováveis (MW) por fonte 

 

Alteração  159 

 

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, número de instalações públicas 

e comerciais cuja classificação do 

consumo energético melhorou, incluindo o 

grau de melhoria na classificação ou 

números equivalentes, ou número de 

agregados familiares renovados segundo 

as normas dos edifícios com necessidades 

quase nulas de energia e das casas 

passivas; 

 

Alteração  160 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.3 

 

Texto da Comissão Alteração 

4.3 Digital: Número suplementar de 

agregados familiares que beneficiam do 

acesso à banda larga de 100 Mbps, no 

mínimo, passível de ser melhorada para 

uma velocidade da ordem do gigabit 

4.3 Digital: Número suplementar de 

agregados familiares, edifícios comerciais 

e/ou públicos que beneficiam do acesso à 

banda larga de 100 Mbps, no mínimo, 

passível de ser melhorada para uma 

velocidade da ordem do gigabit, ou 
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número de pontos de acesso gratuito à 

Internet sem fios (WiFi) criados 

 

Alteração  161 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4.5 -A Número de pontos de 

infraestrutura para combustíveis 

alternativos implantados 

 

Alteração  162 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 4 – subponto 4.5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4.5 -B Redução das emissões: nível de 

redução de emissões de CO2 

 

Alteração  163 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 5 – subponto 5.1 

 

Texto da Comissão Alteração 

5.1 Contribuição para o objetivo que 

consiste em investir 3 % do PIB da União 

na investigação, no desenvolvimento e na 

inovação. 

5.1 Contribuição para o objetivo que 

consiste em investir 3 % do PIB da União 

na investigação, no desenvolvimento e na 

inovação ao longo de todo o programa. 

 

Alteração  164 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 5 – subponto 5.2 

 

Texto da Comissão Alteração 

5.2 Número de empresas apoiadas que 5.2 Número de empresas apoiadas que 
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realizam projetos de investigação e 

inovação 

realizam projetos de investigação e 

inovação ao longo de todo o programa. 

 

Alteração  165 

 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 5.2 -A Número de projetos que receberam 

apoio anteriormente no âmbito do 

programa Horizonte Europa e/ou do 

programa Digital 

 

Alteração  166 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 6 – subponto 6.2 

 

Texto da Comissão Alteração 

6.2 Número de empresas apoiadas, 

classificadas em função do seu estado de 

desenvolvimento (em fase de arranque, 

crescimento/expansão) 

6.2 Número de empresas apoiadas, 

classificadas em função do seu estado de 

desenvolvimento (em fase de arranque, 

crescimento/expansão), em especial PME 

inovadoras 

 

Alteração  167 

 

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 
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