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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O orçamento da UE visa melhorar a qualidade de vida na União Europeia, para todas as 

pessoas e em todas as regiões, através dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI).  O programa InvestEU, por seu lado, deve proporcionar uma garantia orçamental da 

UE para apoiar o investimento e facilitar o acesso ao financiamento na UE. 

O presente parecer incide sobre a relação entre estes dois instrumentos de investimento e 

sobre os aspetos relativos ao papel das regiões no InvestEU (incluindo o papel das autoridades 

locais e regionais e dos parceiros de execução paralelamente ao BEI). 

Para o QFP 2021-2027, a Comissão Europeia propõe uma redução de 10 % dos recursos para 

todos os FEEI, em comparação com o atual QFP.  Embora estejam previstos meios 

financeiros adicionais para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o 

Fundo de Coesão (FC) é reduzido em quase metade e os recursos para a cooperação 

transfronteiriça (INTERREG) representam apenas 2,5 % da dotação total da política de 

coesão.  Esta é a situação atual que o Parlamento Europeu pretende alterar. 

A política de coesão é a única política da UE que permite aos Estados-Membros e às regiões 

aplicar verdadeiras estratégias de desenvolvimento para diferentes regiões e participar 

plenamente nas políticas europeias, tais como o mercado interno.  Constitui o principal 

instrumento da UE para a coesão económica, social, territorial e de investimento a longo 

prazo, sendo executada através dos programas operacionais nacionais e regionais. 

A proposta de Regulamento relativo às Disposições Comuns (RDC) (2018/0196 (COD)) – o 

regulamento principal para o FEDER, o FC, o Fundo Social Europeu (FSE +) e o Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) – prevê que os recursos da política 

de coesão provenientes dos FEEI possam ser afetados ao InvestEU ou transferidos para outros 

fundos ou instrumentos.  Podem contribuir para o InvestEU até 5 % da dotação total 

proveniente dos Fundos em regime de gestão partilhada (e, em casos devidamente 

justificados, mesmo uma percentagem mais elevada). 

A relatora opõe-se a esta estratégia.  Na sua opinião, tal apenas encorajará os Estados-

Membros a retirar os seus recursos dos projetos da política de coesão.  Uma vez que as regras 

propostas que regem os montantes transferidos para o InvestEU são mais simples (por 

exemplo, não se aplicam as regras em matéria de auxílios estatais), os Estados-Membros 

podem optar por esta via e perder de vista as necessidades regionais, que a atual política de 

coesão defende da melhor forma. 

Na sequência da linha adotada pelos correlatores sobre o RDC, opondo-se à contribuição 

proposta dos Fundos em regime de gestão partilhada para o InvestEU (artigo 10.º do RDC), a 

relatora sugere a supressão da chamada «componente dos Estados-Membros» do InvestEU.  

Embora se reconheçam os esforços para reforçar as sinergias e a complementaridade entre os 

FEEI e o InvestEU, uma simples transferência de meios, conducente a uma redução dos 

recursos para os projetos da política de coesão, não é a solução.  Este raciocínio foi também 

incluído na posição do PE durante o chamado «procedimento omnibus». 

A relatora está consciente de que tal implicaria uma mudança importante no que se refere ao 

programa InvestEU proposto.  No entanto, considera que o êxito duradouro de uma futura 
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política de coesão, enquanto principal política de investimento da União e uma das suas 

manifestações mais concretas de solidariedade, está dependente do financiamento disponível. 

A redução deste financiamento seria contraproducente e não ajudaria as pessoas de todas as 

regiões em causa. 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão 

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

conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Em 2016, as atividades de 

investimento em infraestruturas na União 

atingiam 1,8 % do PIB da UE, contra 

2,2 % em 2009, o que representa uma 

descida de cerca de 20 % em relação às 

taxas de investimento registadas antes da 

crise financeira mundial. Assim, apesar de 

se assistir à melhoria dos rácios 

investimento/PIB na União, estes 

permanecem inferiores ao que seria de 

esperar num período de forte retoma e não 

permitem compensar os anos de 

investimento insuficiente. Mais importante 

ainda, os atuais níveis e previsões de 

investimento não satisfazem as 

necessidades de investimento estrutural na 

União que se impõem face à evolução 

tecnológica e à competitividade a nível 

mundial, nomeadamente em matéria de 

inovação, competências, infraestruturas, 

pequenas e médias empresas («PME»), 

nem atendem à necessidade de dar resposta 

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. 

(1) Em 2016, as atividades de 

investimento em infraestruturas na União 

atingiam 1,8 % do PIB da UE, contra 

2,2 % em 2009, o que representa uma 

descida de cerca de 20 % em relação às 

taxas de investimento registadas antes da 

crise financeira mundial. Assim, apesar de 

se assistir à melhoria dos rácios 

investimento/PIB na União, estes 

permanecem inferiores ao que seria de 

esperar num período de forte retoma e não 

permitem compensar os anos de 

investimento insuficiente. Mais importante 

ainda, os atuais níveis e previsões de 

investimento não satisfazem as 

necessidades de investimento estrutural na 

União que se impõem face à evolução 

tecnológica e à competitividade a nível 

mundial, nomeadamente em matéria de 

inovação, competências, infraestruturas, 

pequenas e médias empresas («PME») e 

investimentos verdes, 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, diminuir as disparidades em 

matéria de nível de desenvolvimento e 
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concretizar os objetivos estratégicos da 

União. 

 

Alteração  2 

 

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 ambiciosas para 

concluir o Mercado Único e estimular o 

crescimento sustentável e inclusivo e o 

emprego, tais como a Estratégia Europa 

2020, a União dos Mercados de Capitais, a 

Estratégia para o Mercado Único Digital, 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, a Estratégia Espacial 

para a Europa e o Pilar Europeu de 

Direitos Sociais. O Fundo InvestEU deve 

tirar partido e reforçar as sinergias entre 

estas estratégias, promovendo o 

investimento e o acesso ao financiamento 

em todas as regiões, em particular nas 

regiões em que existem limitações de 

acesso estruturais. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A nível da União, o Semestre 

Europeu para a coordenação das políticas 

económicas constitui o quadro que serve 

para identificar as prioridades nacionais em 

termos de reformas e acompanhar a sua 

execução. Os Estados-Membros elaboram 

as suas estratégias nacionais de 

investimento numa ótica plurianual em 

apoio a essas prioridades de reforma. As 

(4) A nível da União, o Semestre 

Europeu para a coordenação das políticas 

económicas constitui o quadro que serve 

para identificar as prioridades nacionais em 

termos de reformas e acompanhar a sua 

execução. Os Estados-Membros, em 

cooperação com as autoridades locais e 

regionais, elaboram as suas estratégias 

nacionais de investimento numa ótica 
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estratégias devem ser apresentadas em 

paralelo com os programas nacionais de 

reforma anuais, para identificar e 

coordenar os projetos de investimento 

prioritários que beneficiarão de 

financiamento nacional e/ou da União. 

Devem igualmente permitir utilizar os 

fundos da União de forma coerente e 

maximizar o valor acrescentado do apoio 

financeiro concedido, nomeadamente, 

pelos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, pelo Instrumento Europeu de 

Estabilização do Investimento e pelo 

Fundo InvestEU, consoante o caso. 

plurianual em apoio a essas prioridades de 

reforma. As estratégias devem ser 

apresentadas em paralelo com os 

programas nacionais de reforma anuais, 

para identificar e coordenar os projetos de 

investimento prioritários que beneficiarão 

de financiamento nacional e/ou da União. 

Devem igualmente permitir utilizar os 

fundos da União de forma coerente e 

maximizar o valor acrescentado do apoio 

financeiro concedido, nomeadamente, pelo 

Instrumento Europeu de Estabilização do 

Investimento e pelo Fundo InvestEU, 

consoante o caso. 

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 estar 

orientado para a coesão social, económica 

e territorial e ser capaz de contribuir para 

o aumento da procura agregada e de 

realizar investimentos em infraestruturas 

sustentáveis. Além disso, 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 o duplo valor dos setores 

cultural e criativo, projetos que sejam 

técnica, económica e socialmente 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, através da criação de empregos 

de qualidade e da extensão e melhoria da 

base produtiva dos Estados-Membros. O 

Fundo deve ser orientado pela procura, 
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focando simultaneamente o seu apoio na 

concretização dos objetivos estratégicos da 

União. 

 

Alteração  5 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O Fundo InvestEU apoia 

investimentos em ativos corpóreos e 

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, incluindo o património 

cultural, a fim de fomentar o crescimento, 

o desenvolvimento sustentável, o 

investimento e o emprego, contribuindo 

assim para a redução das disparidades 

entre regiões, a melhoria do bem-estar, 

uma repartição mais justa do rendimento 

na União e a coesão económica, social e 

territorial da União. A sua intervenção 

complementa o apoio concedido pela 

União sob a forma de subvenções. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) Os projetos de investimento que 

beneficiem de apoio substancial por parte 

da União, particularmente no domínio das 

infraestruturas, devem ser submetidos a 

uma avaliação quanto à sua 

sustentabilidade, em conformidade com as 

orientações a elaborar pela Comissão em 

colaboração com os parceiros de execução 

ao abrigo do programa InvestEU, 

recorrendo de forma adequada aos critérios 

estabelecidos no [Regulamento que 

estabelece um enquadramento para 

promover o investimento sustentável] para 

determinar se uma atividade económica é 

sustentável do ponto de vista ambiental e 

(12) Os projetos de investimento que 

beneficiem de apoio substancial por parte 

da União, particularmente no domínio das 

infraestruturas, devem ser submetidos a 

uma avaliação quanto à sua 

sustentabilidade, em conformidade com as 

orientações a elaborar pela Comissão em 

colaboração com os parceiros de execução 

ao abrigo do programa InvestEU, 

recorrendo de forma adequada aos critérios 

estabelecidos no [Regulamento que 

estabelece um enquadramento para 

promover o investimento sustentável] para 

determinar se uma atividade económica é 

sustentável e coerente do ponto de vista 
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consentânea com as orientações 

elaboradas para outros programas da 

União. Estas orientações devem incluir 

disposições adequadas para evitar a 

imposição de uma carga administrativa 

desnecessária. 

ambiental e consentânea com as 

orientações elaboradas para outros 

programas da União. Estas orientações 

devem incluir disposições adequadas para 

evitar a imposição de uma carga 

administrativa desnecessária e estabelecer 

complementaridades com outros 

programas da União. 

 

Alteração  7 

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 projetos sejam equilibradas em 

matéria de género e assegurar que a 

execução do fundo contribua 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  8 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) As baixas taxas de investimento em 

infraestruturas na União durante a crise 

financeira prejudicaram a sua capacidade 

para estimular o crescimento sustentável, a 

competitividade e a convergência. Para 

concretizar os objetivos da União em 

matéria de sustentabilidade, incluindo as 

metas relativas à energia e ao clima para 

2030, é fundamental realizar avultados 

investimentos nas infraestruturas 

europeias. Consequentemente, o apoio do 

Fundo InvestEU deve ser direcionado para 

(13) As baixas taxas de investimento em 

infraestruturas na União durante a crise 

financeira prejudicaram a sua capacidade 

para estimular a prosperidade, 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 e 

2050, é fundamental realizar avultados 

investimentos nas infraestruturas 

europeias. Consequentemente, o apoio do 
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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. 

Fundo InvestEU deve ser direcionado para 

investimentos nos domínios dos 

transportes, incluindo a modernização das 

infraestruturas existentes, com especial 

atenção para a proteção e a segurança, 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, a coerência e as 

complementaridades entre os programas 

da União relevantes, evitando 

sobreposições. 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. 

 

Alteração  9 

 

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 

(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, a 

inovação e as novas tecnologias, é ainda 

insuficiente. A concomitante falta de 

investimento na investigação, na inovação 

e em novas tecnologias 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 
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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. 

para cobrir as diferentes fases do ciclo de 

inovação e um vasto leque de partes 

interessadas, apoiando os polos de 

inovação, de forma a permitir a expansão e 

a implantação de soluções a uma escala 

comercial na União, tornando essas 

soluções competitivas nos mercados 

mundiais. 

 

Alteração  10 

 

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 

financiamento, de modo a aumentar a sua 

capacidade para financiar a respetiva 

criação, crescimento e desenvolvimento, 

(16) As pequenas e médias empresas 

(PME), incluindo as empresas sociais, 

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, marketing 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 financiamento, de modo a aumentar a 

sua capacidade para financiar a respetiva 
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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. 

criação, crescimento e desenvolvimento 

sustentável, resistir a recessões 

económicas, bem como para aumentar a 

resiliência da economia e do sistema 

financeiro face a períodos de crise ou 

choques económicos e a respetiva 

capacidade de gerar empregos e bem-estar 

social. 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. 

 

Alteração  11 

 

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, 

(17) Como indicado no documento de 

reflexão sobre a dimensão social da 

Europa16, no Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais17 e no quadro da UE para a 

aplicação da 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, à cultura, ao 

emprego e aos cuidados de saúde. O 

investimento na economia social, nas 

competências e nos recursos humanos, 

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 de qualidade (sobretudo entre os 

trabalhadores não qualificados e os 

desempregados de longa duração) e 
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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. 

melhorar a situação no que diz respeito à 

igualdade de oportunidades, solidariedade 

intergeracional, ao setor da saúde, ao 

problema dos sem-abrigo, à inclusão 

digital, ao desenvolvimento comunitário, 

ao processo de desinstitucionalização de 

crianças e adultos, 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 nos 

recursos humanos, no microfinanciamento 

e na economia social. 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, 

habitação e inclusão social, o que traduz a 

necessidade de apoio, nomeadamente a 

nível da União. Por conseguinte, o poder 

coletivo dos recursos públicos e privados 

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  12 
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Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 
Texto da Comissão Alteração 

(19) Cada vertente estratégica é 

composta por duas componentes, ou seja, 

uma correspondente à UE e outra aos 

Estados-Membros. A componente da UE 

visa suprir deficiências do mercado ou 

situações de investimento insuficiente a 

nível da União, de uma forma 

proporcionada. As ações apoiadas devem 

ter um claro valor acrescentado à escala 

europeia. A componente dos 

Estados-Membros confere a estes últimos a 

possibilidade de afetar uma parte dos seus 

recursos provenientes de fundos em regime 

de gestão partilhada ao provisionamento da 

garantia da UE e de utilizar esta garantia 

para operações de financiamento ou 

investimento que têm como objeto suprir 

deficiências de mercado ou situações de 

investimento insuficiente específicas no 

seu próprio território, incluindo em regiões 

vulneráveis e remotas como as regiões 

ultraperiféricas da União, concretizando 

assim os objetivos dos fundos em regime 

de gestão partilhada. As ações apoiadas 

pelo Fundo InvestEU, quer através da 

componente da UE, quer dos 

Estados-Membros, não devem duplicar ou 

conduzir à evicção do financiamento 

privado nem distorcer a concorrência no 

mercado interno. 

(19) Cada vertente estratégica é 

composta por duas componentes, ou seja, 

uma correspondente à UE e outra aos 

Estados-Membros. A componente da UE 

visa suprir deficiências do mercado ou 

situações de investimento insuficiente a 

nível da União, de uma forma 

proporcionada. As ações apoiadas devem 

ter um claro valor acrescentado à escala 

europeia. A componente dos 

Estados-Membros confere a estes últimos a 

possibilidade de afetar uma parte dos seus 

recursos provenientes de fundos em regime 

de gestão partilhada ao provisionamento da 

garantia da UE e de utilizar esta garantia 

para operações de financiamento ou 

investimento que têm como objeto suprir 

deficiências de mercado ou situações de 

investimento insuficiente específicas no 

seu próprio território, incluindo em regiões 

menos desenvolvidas e em regiões 

vulneráveis e remotas como as regiões 

ultraperiféricas da União, concretizando 

assim os objetivos dos fundos em regime 

de gestão partilhada. As ações apoiadas 

pelo Fundo InvestEU, quer através da 

componente da UE, quer dos 

Estados-Membros, não devem duplicar ou 

conduzir à evicção do financiamento 

privado nem distorcer a concorrência no 

mercado interno. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 
 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A componente dos 

Estados-Membros é especificamente 

concebida de forma a permitir a utilização 

dos fundos em regime de gestão 

Suprimido 
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partilhada para provisionar uma garantia 

emitida pela União. Esta articulação visa 

mobilizar a elevada notação de crédito da 

União para promover investimentos 

nacionais e regionais, assegurando ao 

mesmo tempo uma gestão coerente dos 

riscos associados aos passivos 

contingentes mediante a aplicação da 

garantia concedida pela Comissão no 

âmbito da gestão indireta. A União deve 

garantir as operações de financiamento e 

investimento previstas pelos acordos de 

garantia concluídos entre a Comissão e os 

parceiros de execução ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros. Os 

fundos em regime de gestão partilhada 

devem permitir o provisionamento da 

garantia, de acordo com uma taxa de 

provisionamento determinada pela 

Comissão com base na natureza das 

operações e nas perdas esperadas daí 

decorrentes. O Estado-Membro deve 

suportar as perdas superiores às perdas 

esperadas através da emissão de uma 

garantia cruzada a favor da União. Estas 

modalidades devem ser estabelecidas num 

único acordo de contribuição a celebrar 

com cada Estado-Membro que escolha, a 

título voluntário, esta opção. O acordo de 

contribuição deve englobar o acordo ou 

os acordos de garantia específicos a ser 

aplicados no Estado-Membro em questão. 

A fixação da taxa de provisionamento 

numa base casuística exige uma 

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

Regulamento (UE, Euratom) n.º XXXX 

(«Regulamento Financeiro»). Este 

modelo prevê também um conjunto único 

de normas aplicáveis às garantias 

orçamentais apoiadas por fundos geridos 

de forma centralizada ou por fundos em 

regime de gestão partilhada, a fim de 

facilitar a sua articulação. 

Alteração  14 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 
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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 

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. 

(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 em 

todos os Estados-Membros, 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. O investimento 

realizado através do Fundo InvestEU deve 

contribuir para reduzir as disparidades de 

desenvolvimento regional. 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 

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. 
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Alteração  15 

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 parceiros de execução em condições de 

propor produtos financeiros ao abrigo do 

Fundo InvestEU em todos os Estados-

Membros. 

(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 e evitar que os Estados-Membros 

com maiores mercados de capitais sejam 

beneficiados de forma desproporcionada, 

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 parceiros de 

execução, como o BEI, ou a parceiros em 

condições de propor produtos financeiros 

ao abrigo do Fundo InvestEU em todos os 

Estados-Membros. 

 

Alteração  16 

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 

Suprimido 
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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. 

Alteração  17 

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 a 

reduzir as disparidades regionais. 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  18 

 

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 

(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 
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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. 

local da plataforma de aconselhamento 

InvestEU em cada Estado-Membro e nas 

regiões com dificuldades no 

desenvolvimento de projetos ao abrigo do 

Fundo 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. 

 

Alteração  19 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) No contexto do Fundo InvestEU, 

importa apoiar a capacitação, por forma a 

desenvolver capacidades organizacionais e 

atividades de criação de mercado 

necessárias à elaboração de projetos de 

qualidade. Além disso, pretende-se criar 

condições propícias ao aumento do número 

potencial de beneficiários elegíveis em 

segmentos de mercado incipientes, em 

especial quando a pequena dimensão dos 

projetos individuais aumenta 

significativamente os custos das operações 

a nível do projeto, como no caso do 

ecossistema de financiamento social. O 

apoio ao desenvolvimento de capacidades 

deve, assim, complementar e suplementar 

as ações tomadas ao abrigo de outros 

programas da União que abranjam um 

domínio estratégico específico. 

(37) No contexto do Fundo InvestEU, 

importa apoiar a capacitação, por forma a 

desenvolver capacidades organizacionais e 

atividades de criação de mercado 

necessárias à elaboração de projetos de 

qualidade. Além disso, pretende-se criar 

condições propícias ao aumento do número 

potencial de beneficiários elegíveis em 

segmentos de mercado incipientes e 

desenvolver programas para a respetiva 

preparação, em especial quando a pequena 

dimensão dos projetos individuais aumenta 

significativamente os custos das operações 

a nível do projeto, como no caso do 

ecossistema de financiamento social. O 

apoio ao desenvolvimento de capacidades 

deve, assim, complementar e suplementar 

as ações tomadas ao abrigo de outros 

programas da União que abranjam um 

domínio estratégico específico. Devem ser 

envidados esforços especiais para apoiar o 

desenvolvimento das capacidades dos 

potenciais promotores de projetos, em 

particular das organizações locais e 

regionais que prestam serviços. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 
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Considerando 40 

 
Texto da Comissão Alteração 

(40) Importa implementar um quadro 

sólido de acompanhamento, com base em 

indicadores de realizações, de resultados e 

de impacto, a fim de acompanhar os 

progressos rumo à concretização dos 

objetivos da União. A fim de assegurar a 

responsabilização perante os cidadãos 

europeus, a Comissão deve apresentar um 

relatório anual ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho sobre os progressos, o 

impacto e as operações do programa 

InvestEU. 

(40) Importa implementar um quadro 

sólido de acompanhamento, com base em 

indicadores de realizações, de resultados e 

de impacto, a fim de acompanhar os 

progressos rumo à concretização dos 

objetivos da União. A fim de assegurar a 

responsabilização perante os cidadãos 

europeus, a Comissão deve apresentar um 

relatório semestral ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho sobre os progressos, o 

impacto e as operações do programa 

InvestEU e sobre a coordenação, a 

complementaridade e a coerência das 

políticas e dos instrumentos da União 

entre si, em particular os fundos em 

regime de gestão partilhada. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 47 

 
Texto da Comissão Alteração 

(47) O programa InvestEU deve suprir 

deficiências do mercado e situações de 

investimento insuficiente a nível da UE, 

bem como prever a realização, a nível da 

União, de testes no mercado quanto a 

produtos financeiros inovadores e a criação 

de sistemas para a sua divulgação, no que 

respeita a deficiências do mercado novas 

ou complexas. Por conseguinte, é 

necessário agir a nível da União, 

(47) O programa InvestEU deve suprir 

deficiências do mercado, situações de 

investimento insuficiente a nível da UE e 

eliminar disparidades de desenvolvimento, 

bem como prever a realização, a nível da 

União, de testes no mercado quanto a 

produtos financeiros inovadores e a criação 

de sistemas para a sua divulgação, no que 

respeita a deficiências do mercado novas 

ou complexas. Por conseguinte, é 

necessário agir a nível da União, 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

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

 
Texto da Comissão Alteração 

 (-1) «Adicionalidade», o apoio através 
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de operações do Fundo InvestEU que 

visam dar resposta às falhas do mercado 

ou a situações de investimento 

insuficiente e que não poderiam ter sido 

realizadas, no período durante o qual a 

garantia da UE pode ser utilizada, ou que 

não teriam o mesmo alcance, pelo BEI, 

pelo FEI ou ao abrigo de outros 

instrumentos financeiros da União sem o 

apoio do InvestEU; 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A)  O aumento da taxa de emprego da 

União; 

 

Alteração  24 

 

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 e o desenvolvimento 

sustentável da economia da União; 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 b-A) O desenvolvimento equilibrado e a 

redução das disparidades; 

 

Alteração  26 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) A resiliência social e o caráter 

inclusivo da União; 

c) A coesão, a resiliência e inovação 

sociais e o caráter inclusivo da União; 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 c-A) A promoção do progresso 

científico e tecnológico, bem como da 

cultura, da educação e da formação; 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 d-A) A concretização dos objetivos em 

matéria de clima, bem como a obtenção 

de benefícios ambientais e societais a 

longo prazo. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Pode ser concedido um montante 

suplementar a título da garantia da UE 

para efeitos da componente dos 

Estados-Membros referida no artigo 8.º, 

n.º 1, alínea b), sob reserva da afetação 

dos montantes correspondentes pelos 

Estados-Membros, nos termos do [artigo 

10.º, n.º 1], do Regulamento [[RDC] 

Suprimido 
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número]28 e do artigo [75.º, n.º 1], do 

Regulamento [[plano PAC] número]29. 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

A componente da UE do Fundo InvestEU 

referida no artigo 8.º, n.º 1, alínea a), e 
cada uma das vertentes estratégicas 

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

contribuições provenientes dos seguintes 

países terceiros, a fim de participar em 

determinados produtos financeiros, ao 

abrigo do [artigo 218.º, n.º 2], do 

[Regulamento Financeiro]: 

Cada uma das vertentes estratégicas 

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

contribuições provenientes dos seguintes 

países terceiros, a fim de participar em 

determinados produtos financeiros, ao 

abrigo do [artigo 218.º, n.º 2], do 

[Regulamento Financeiro]: 

 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A garantia da UE é executada em 

regime de gestão indireta com os 

organismos referidos no [artigo 62.º, n.º 1, 

alínea c), subalíneas ii) a vii)] do 

[Regulamento Financeiro]. As outras 

formas de financiamento da UE ao abrigo 

do presente regulamento são executadas 

em regime de gestão direta ou indireta, em 

conformidade com o [Regulamento 

Financeiro], incluindo subvenções 

executadas em conformidade com o seu 

[título VIII]. 

1. A garantia da UE ao abrigo do 

InvestEU é gerida pelo Banco Europeu de 

Investimento em regime de gestão indireta 

e é executada por parceiros de execução 

em conformidade com o presente 
Regulamento. As outras formas de 

financiamento da UE ao abrigo do presente 

regulamento são executadas em regime de 

gestão direta ou indireta, em conformidade 

com o [Regulamento Financeiro], 

incluindo subvenções executadas em 

conformidade com o seu [título VIII]. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea a) 
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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, da logística, da 

mobilidade urbana, da energia, da 

eficiência energética, da comunicação, da 

conectividade digital e de banda larga, do 

turismo, do fornecimento e da 

transformação de matérias-primas, do 

espaço, dos oceanos e dos recursos 

hídricos, dos resíduos, da economia 

circular, da natureza e outras 

infraestruturas ambientais, do património 

cultural, 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 o desenvolvimento 

sustentável a longo prazo da região em 

que a operação é realizada; 

 

Alteração  33 

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 e 

inovação, a transferência de 

conhecimentos e 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 e ao 

desenvolvimento de polos de inovação, 

bem como a digitalização dos setores 

industriais da União; 

 

Alteração  34 
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Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Vertente estratégica relativa às 

PME: acesso e disponibilidade de 

financiamento para as PME e, em casos 

devidamente justificados, para as pequenas 

empresas de média capitalização; 

c) Vertente estratégica relativa às 

PME: acesso e disponibilidade de 

financiamento para as PME e, em casos 

devidamente justificados, para as empresas 

de média capitalização; 

 

Alteração  35 

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 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 regeneração urbana 

integrada; a inovação social; a saúde e os 

cuidados prolongados para um 

envelhecimento ativo; o processo de 

desinstitucionalização de crianças e 

adultos; a inclusão e acessibilidade; as 

atividades culturais e criativas com um 

objetivo social; e a integração das pessoas 

vulneráveis, incluindo os nacionais de 

países terceiros. 

 

Alteração  36 

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 

As operações de financiamento e 

investimento abrangidas pela vertente 

estratégica relativa à sustentabilidade das 
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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 os impactos 

negativo e maximizar os benefícios nestes 

domínios. Para o efeito, os promotores que 

solicitam financiamento fornecem 

informações adequadas com base nas 

diretrizes a elaborar pela Comissão. Os 

projetos cuja dimensão seja inferior à 

especificada nas diretrizes são excluídos da 

necessidade de aferição. 

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 os impactos 

negativo e maximizar os benefícios nestes 

domínios. Para o efeito, os promotores que 

solicitam financiamento fornecem 

informações adequadas com base nas 

diretrizes a elaborar pela Comissão antes 

da entrada em vigor do presente 

regulamento. Os projetos cuja dimensão 

seja inferior à especificada nas diretrizes 

são excluídos da necessidade de aferição. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

As diretrizes da Comissão devem permitir: As diretrizes de investimento devem 

permitir: 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Estimar o impacto sobre a inclusão 

social em certas regiões ou populações. 

c) Estimar o impacto sobre a inclusão 

social, incluindo em termos de melhoria 

da qualidade de vida e de coesão social, 

com especial atenção para as pessoas 

mais vulneráveis. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.º-A 
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 Adicionalidade 

 Os projetos apoiados pelo Fundo 

InvestEU devem ter, por norma, um perfil 

de risco mais elevado do que os projetos 

apoiados pelas operações normais do 

BEI, e a carteira do Fundo InvestEU deve 

ter um perfil de risco globalmente mais 

elevado do que o da carteira de 

investimentos apoiados pelo BEI no 

âmbito das suas políticas normais de 

investimento antes da entrada em vigor do 

presente regulamento. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Projetos transfronteiras entre 

entidades localizadas ou sediadas em um 

ou mais Estados-Membros e que sejam 

alargados a um ou mais país terceiros, 

incluindo países em vias de adesão, países 

candidatos e potenciais candidatos, países 

abrangidos pela política europeia de 

vizinhança, pelo Espaço Económico 

Europeu ou pela Associação Europeia de 

Comércio Livre, ou a um país ou território 

ultramarino como estabelecido no anexo II 

do TFUE, ou a um país terceiro conexo, 

independentemente de existir ou não um 

parceiro nesses países terceiros ou países 

ou territórios ultramarinos; 

a) Projetos transfronteiras e 

inter-regionais entre entidades localizadas 

ou sediadas em um ou mais 

Estados-Membros e que sejam alargados a 

um ou mais país terceiros, incluindo países 

em vias de adesão, países candidatos e 

potenciais candidatos, países abrangidos 

pela política europeia de vizinhança, pelo 

Espaço Económico Europeu ou pela 

Associação Europeia de Comércio Livre, 

ou a um país ou território ultramarino 

como estabelecido no anexo II do TFUE, 

ou a um país terceiro conexo, 

independentemente de existir ou não um 

parceiro nesses países terceiros ou países 

ou territórios ultramarinos; 
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Alteração  42 

 

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 que manifestaram o seu interesse 

devem estar em condições de assegurar a 

cobertura das operações de financiamento e 

investimento em, pelo menos, três 

Estados-Membros, exceto no caso de 

operações de financiamento misto, tal 

como definidas no artigo 2.º, primeiro 

parágrafo, ponto 1. 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. 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

Para a componente dos 

Estados-Membros, o Estado-Membro em 

causa pode propor uma ou mais 

contrapartes elegíveis como parceiros de 

execução de entre aquelas que tiverem 

exprimido o seu interesse, ao abrigo do 

artigo 9.º, n.º 3, alínea c). 

Suprimido 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

Caso o Estado-Membro em causa não 

proponha um parceiro de execução, a 

Comissão procede em conformidade com 

Suprimido 
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o segundo parágrafo do presente número, 

selecionando esse parceiro entre aqueles 

que possam cobrir operações de 

financiamento e investimento nas áreas 

geográficas em causa. 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Aquando da seleção dos parceiros 

de execução, a Comissão assegura que a 

carteira de produtos financeiros ao abrigo 

do Fundo InvestEU: 

2. Aquando da seleção dos parceiros 

de execução, a Comissão assegura que a 

respetiva proposta relativa à carteira de 

produtos financeiros ao abrigo do Fundo 

InvestEU: 

 

Alteração  46 

 

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, tendo em vista um 

desenvolvimento equilibrado; 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

f) Ao compromisso assumido pelo 

parceiro de execução no sentido de aceitar 

as decisões da Comissão e do Comité de 

Investimento quanto à utilização da 

garantia da UE em prol de uma operação 

de financiamento ou investimento 

proposta, sem prejuízo da tomada de 

qualquer decisão por parte do parceiro de 

f) Ao compromisso assumido pelo 

parceiro de execução no sentido de aceitar 

as decisões do Comité de Investimento 

quanto à utilização da garantia da UE em 

prol de uma operação de financiamento ou 

investimento proposta, sem prejuízo da 

tomada de qualquer decisão por parte do 

parceiro de execução sobre a operação 



 

PE627.661v02-00 30/36 AD\1170011PT.docx 

PT 

execução sobre a operação proposta sem a 

garantia da UE; 

proposta sem a garantia da UE; 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Caso o acordo de garantia seja 

concluído ao abrigo da componente dos 

Estados-Membros, o referido acordo pode 

prever a participação de representantes 

dos Estados-Membros ou das regiões em 

causa no acompanhamento da sua 

execução. 

Suprimido 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. É criado um Comité de 

Investimento ao qual incumbe: 

1. É criado um Comité de 

Investimento independente, ao qual 

incumbe: 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

Os peritos devem possuir uma sólida 

experiência do mercado no domínio da 

estruturação e do financiamento de projetos 

ou do financiamento de PME ou empresas. 

Os peritos devem possuir uma sólida 

experiência do mercado no domínio da 

estruturação e do financiamento de projetos 

de desenvolvimento regional e do 

financiamento de PME ou empresas. 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 4 
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Texto da Comissão Alteração 

A composição do Comité de Investimento 

deve ser de molde a garantir-lhe um amplo 

conhecimento dos setores abrangidos pelas 

vertentes estratégicas referidas no artigo 

7.º, n.º 1, e dos mercados geográficos da 

União, devendo também ser assegurado o 

seu equilíbrio global em termos de género. 

A composição do Comité de Investimento 

deve ser de molde a garantir-lhe um amplo 

conhecimento dos setores abrangidos pelas 

vertentes estratégicas referidas no artigo 

7.º, n.º 1, e dos mercados geográficos da 

União, devendo também ser assegurado o 

seu equilíbrio global em termos 

geográficos e de género. 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

Quatro membros devem ser membros 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. A 

Comissão afeta os membros do Comité de 

Investimento à formação ou formações 

apropriadas deste último. O Comité de 

Investimento elege um presidente entre os 

seus membros permanentes. 

Quatro membros devem ser membros 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. 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. Nos casos em 

que estejam envolvidos, os parceiros de 

execução participam no Comité de 

Investimento. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adota o regulamento interno e 

gere o secretariado do Comité de 

Investimento. 

O Banco Europeu de Investimento adota o 

regulamento interno e assegura o 

secretariado do Comité de Investimento. 
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Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Quando participam nas atividades do 

Comité de Investimento, os membros 

desempenham as suas funções de forma 

imparcial e no interesse exclusivo do 

Fundo InvestEU. Não solicitam nem 

aceitam instruções dos parceiros de 

execução, das instituições da União, dos 

Estados-Membros ou de qualquer outro 

organismo público ou privado. 

Quando participam nas atividades do 

Comité de Investimento, os membros 

desempenham as suas funções de forma 

imparcial e no interesse exclusivo do 

Fundo InvestEU. Não solicitam nem 

aceitam instruções dos parceiros de 

execução, das instituições da União, dos 

Estados-Membros, das regiões ou de 

qualquer outro organismo público ou 

privado. 

 

Alteração  55 

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 

é gerida pelo Banco Europeu de 

Investimento, com recurso aos 

conhecimentos especializados da 

Comissão, do Grupo BEI e de outras 

instituições, como bancos ou instituições 

de fomento nacionais, e 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. 

 

Alteração  56 
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Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença 

local é estabelecida, nomeadamente, nos 
Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1; 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local em 

cada Estado-Membro e nas regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1; 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A Plataforma de Aconselhamento 

InvestEU deve manter o contacto com as 

autoridades locais, regionais ou nacionais 

que gerem os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, a fim de 

orientar os promotores de projetos para 

aqueles projetos que podem ser apoiados 

com fundos em regime de gestão 

partilhada. 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os parceiros de execução 

reconhecem a origem do financiamento da 

UE e asseguram a sua visibilidade (em 

especial aquando da promoção das ações e 

1. Os parceiros de execução 

reconhecem a origem do financiamento da 

UE e asseguram a sua visibilidade (em 

especial aquando da promoção das ações e 
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dos seus resultados), fornecendo 

informações coerentes, eficazes e 

orientadas para diferentes grupos, 

incluindo os meios de comunicação social 

e o público em geral. 

dos seus resultados), fornecendo 

informações coerentes, eficazes e 

orientadas para diferentes grupos, 

incluindo os meios de comunicação social 

e o público em geral, de acordo com as 

normas aplicáveis aos programas da UE. 

 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 

 
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 cria campanhas de 

informação e comunicação, bem como 

plataformas e ferramentas de 

comunicação adequadas, sobre o 

programa InvestEU e as suas ações e 

resultados, incluindo através dos pontos 

de contacto nacionais dos programas da 

União, com vista a aumentar a 

visibilidade do apoio e a sensibilizar o 

público. 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. 
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