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11.11.2020 A9-0203/3

Alteração 3
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Criação do programa InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A contribuição do Fundo InvestEU 
para a realização das metas climáticas será 
seguida através de um sistema de 
acompanhamento da ação climática da 
União, a desenvolver pela Comissão em 
colaboração com potenciais parceiros de 
execução, e utilizando, de forma adequada, 
os critérios estabelecidos no [Regulamento 
que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável25] 
para determinar se uma atividade 
económica é sustentável do ponto de vista 
ambiental. O programa InvestEU deverá 
também contribuir para a execução de 
outras dimensões dos ODS.

(11) A contribuição do Fundo InvestEU 
para a integração da ação climática e, por 
conseguinte, para a realização das metas 
da União a curto e a longo prazo em 
matéria de ambiente, clima e energia e do 
objetivo global da neutralidade climática 
até 2050 será seguida através de um 
sistema de acompanhamento revisto e 
robusto da ação climática da União, a 
desenvolver pela Comissão em 
colaboração com potenciais parceiros de 
execução, e utilizando, de forma adequada, 
os critérios estabelecidos no Regulamento 
(UE) 2020/852 (Regulamento Taxonomia) 
relativo ao estabelecimento de um regime 
para a promoção do investimento 
sustentável para determinar se uma 
atividade económica é sustentável do ponto 
de vista ambiental. O programa InvestEU 
deverá também contribuir para a execução 
de outras dimensões dos ODS.

_________________
25 COM(2018)353.
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11.11.2020 A9-0203/4

Alteração 4
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Criação do programa InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode nomear um 
representante, sem direito a voto, do lado 
dos trabalhadores dos parceiros sociais 
europeus, com base numa proposta 
apresentada por uma das organizações 
cujos representantes são admitidos no 
Conselho Consultivo.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/5

Alteração 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Criação do programa InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de setembro de 2024, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação intercalar independente do 
programa InvestEU, nomeadamente que se 
refere à utilização da garantia da UE, ao 
cumprimento pelo Grupo do BEI das 
obrigações que lhe incumbem por força do 
artigo 10.º, n.º 1, alíneas b) e c), à 
atribuição da garantia da UE prevista no 
artigo 12.º, n.ºs 4 e 5, à concretização da 
plataforma de aconselhamento InvestEU, 
assim como às dotações orçamentais 
previstas no artigo 10.º, n.º 1, alínea d), 
subalínea i), e no artigo 7.º, n.º 6. A 
avaliação deve demonstrar, nomeadamente, 
de que forma a inclusão dos parceiros de 
execução e dos parceiros de 
aconselhamento na execução do programa 
InvestEU contribuiu para atingir as metas 
do programa, bem como para a realização 
dos objetivos políticos da UE, em especial 
no que respeita ao valor acrescentado e ao 
equilíbrio geográfico e setorial das 
operações de financiamento e investimento 
apoiadas. A avaliação deve incidir 
igualmente sobre a execução da aferição de 
sustentabilidade nos termos do artigo 7.º, 
n.º 3, e sobre a prioridade conferida às 
PME no âmbito da vertente estratégica 
relativa às PME prevista no artigo 7.º, 
n.º 1, alínea c).

2. Até 30 de setembro de 2024, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação intercalar independente do 
programa InvestEU, nomeadamente que se 
refere à utilização da garantia da UE, ao 
cumprimento pelo Grupo do BEI das 
obrigações que lhe incumbem por força do 
artigo 10.º, n.º 1, alíneas b) e c), à 
atribuição da garantia da UE prevista no 
artigo 12.º, n.ºs 4 e 5, à concretização da 
plataforma de aconselhamento InvestEU, 
assim como às dotações orçamentais 
previstas no artigo 10.º, n.º 1, alínea d), 
subalínea i), e no artigo 7.º, n.º 6. A 
avaliação deve demonstrar, nomeadamente, 
de que forma a inclusão dos parceiros de 
execução e dos parceiros de 
aconselhamento na execução do programa 
InvestEU contribuiu para atingir as metas 
do programa, bem como para a realização 
dos objetivos políticos da UE, em especial 
no que respeita ao valor acrescentado e ao 
equilíbrio geográfico e setorial das 
operações de financiamento e investimento 
apoiadas. A avaliação deve incidir 
igualmente sobre a execução da aferição de 
sustentabilidade nos termos do artigo 7.º, 
n.º 3, e sobre a prioridade conferida às 
PME no âmbito da vertente estratégica 
relativa às PME prevista no artigo 7.º, 
n.º 1, alínea c). Se necessário, o relatório 
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intercalar deve ser acompanhado de 
propostas legislativas de alteração do 
presente regulamento.

Or. en


