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11.11.2020 A9-0203/9

Alteração 9
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

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 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. O programa InvestEU deverá 
também contribuir para a execução de 
outras dimensões dos ODS.

__________________
25 COM(2018)353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/10

Alteração 10
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

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 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os projetos de investimento que 
beneficiem de apoio substancial por parte 
da União, particularmente no domínio das 
infraestruturas, deverão ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar se 
têm um impacto ambiental, climático ou 
social. Os projetos de investimento que 
tenham esse impacto deverão ser 
submetidos a uma aferição de 
sustentabilidade, em conformidade com as 
orientações a elaborar pela Comissão em 
estreita colaboração com potenciais 
parceiros de execução ao abrigo do 
programa InvestEU. Estas orientações 
devem utilizar de forma adequada os 
critérios estabelecidos no [Regulamento 
que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável] para 
determinar se uma atividade económica é 
sustentável do ponto de vista ambiental e 
consentânea com as orientações 
elaboradas para outros programas da 
União. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, estas orientações 
deverão incluir disposições adequadas para 
prevenir uma carga administrativa 
desnecessária e os projetos abaixo de uma 
determinada dimensão a definir nas 
orientações deverão ser dispensados da 
aferição de sustentabilidade. Se o parceiro 
de execução concluir que não há lugar a 
uma aferição de sustentabilidade, deverá 

(13) Os projetos de investimento que 
beneficiem de apoio substancial por parte 
da União, particularmente no domínio das 
infraestruturas, deverão ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar se 
têm um impacto ambiental, climático ou 
social. Os projetos de investimento que 
tenham esse impacto deverão ser 
submetidos a uma aferição de 
sustentabilidade, em conformidade com as 
orientações a elaborar pela Comissão em 
estreita colaboração com potenciais 
parceiros de execução ao abrigo do 
programa InvestEU. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
estas orientações deverão incluir 
disposições adequadas para prevenir uma 
carga administrativa desnecessária e os 
projetos abaixo de uma determinada 
dimensão a definir nas orientações deverão 
ser dispensados da aferição de 
sustentabilidade. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deverá apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento 
criado para o Fundo InvestEU. As 
operações que sejam incompatíveis com o 
cumprimento dos objetivos climáticos não 
deverão ser elegíveis para apoio ao abrigo 
do presente regulamento.
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apresentar uma justificação ao Comité de 
Investimento criado para o Fundo 
InvestEU. As operações que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não deverão ser 
elegíveis para apoio ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/11

Alteração 11
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

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 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O InvestEU deverá também prestar 
apoio financeiro para gerar investimentos 
em benefício das regiões em transição 
justa.

(30) Tal como proposto no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, deve ser criado um Mecanismo 
para uma Transição Justa a fim de dar 
resposta aos desafios sociais, económicos 
e ambientais para a concretização da 
meta climática da União e da meta da 
neutralidade climática até 2050. Este 
mecanismo, composto por três pilares – 
um Fundo para uma Transição Justa 
(pilar 1), um regime específico para uma 
transição justa ao abrigo do InvestEU 
(pilar 2) e uma linha de crédito do setor 
público (pilar 3) – deve centrar-se nas 
regiões mais afetadas pela transição 
ecológica e que dispõem de menor 
capacidade para financiar os 
investimentos necessários. Esses 
investimentos não devem ser tidos em 
conta na avaliação destinada a 
determinar se uma determinada zona 
geográfica apresenta uma concentração 
excessiva de ações do programa. Neste 
contexto, o InvestEU deverá também 
prestar apoio financeiro para gerar 
investimentos em benefício das regiões em 
transição justa, bem como fornecer a 
possibilidade de as respetivas regiões 
beneficiarem de assistência técnica 
específica através da plataforma de 
aconselhamento InvestEU.
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Justificação

A aplicação do princípio da concentração geográfica no contexto do regime de transição 
justa reduzirá substancialmente a possibilidade de financiar as regiões mais afetadas pela 
transformação ecológica. Por conseguinte, existe um risco significativo de que as regiões 
mais afetadas pela transição tenham de escolher entre as atividades regulares do InvestEU e 
o financiamento no âmbito do regime de transição justa.
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11.11.2020 A9-0203/12

Alteração 12
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

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 64

Texto da Comissão Alteração

(64) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) aplicam-se ao presente 
regulamento. Essas regras encontram-se 
definidas no Regulamento Financeiro e 
determinam, em especial, o procedimento 
para estabelecer e executar o orçamento 
por meio de subvenções, contratos 
públicos, prémios e execução indireta, 
prevendo o controlo da responsabilidade 
dos intervenientes financeiros. As regras 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE também englobam a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que se 
refere ao primado de direito nos 
Estados-Membros, já que o respeito do 
primado do direito é uma condição prévia 
essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

(64) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) aplicam-se ao presente 
regulamento. Essas regras encontram-se 
definidas no Regulamento Financeiro e 
determinam, em especial, o procedimento 
para estabelecer e executar o orçamento 
por meio de subvenções, contratos 
públicos, prémios e execução indireta, 
prevendo o controlo da responsabilidade 
dos intervenientes financeiros. As regras 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE dizem igualmente respeito a outras 
condicionalidades para proteger o 
orçamento.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/13

Alteração 13
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

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 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) A recuperação, sustentável e 
inclusiva, da economia da União na 
sequência da crise causada pela pandemia 
de COVID-19, preservando e reforçando as 
suas cadeias de valor estratégicas e 
mantendo e reforçando as atividades de 
importância estratégica para a União no 
que se refere às infraestruturas, às 
tecnologias transformadoras, às inovações 
revolucionárias e aos fatores de produção 
críticos para as empresas e os 
consumidores.

(g) A recuperação, sustentável, assente 
na economia e inclusiva, da economia da 
União e, em particular, das PME na 
sequência da crise causada pela pandemia 
de COVID-19, preservando e reforçando as 
cadeias de valor estratégicas existentes de 
ativos corpóreos e incorpóreos, 
desenvolvendo essas novas cadeias de 
valor e mantendo e reforçando as 
atividades de importância estratégica para a 
União no que se refere às infraestruturas 
críticas, sejam elas físicas ou virtuais ou 
baseadas na propriedade intelectual, às 
tecnologias transformadoras, às inovações 
revolucionárias e aos fatores de produção 
críticos para as empresas e os 
consumidores.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/14

Alteração 14
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

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 7 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Os parceiros de execução devem 
fixar o objetivo de contribuir com, pelo 
menos, 60 % do investimento ao abrigo da 
vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis para a 
concretização dos objetivos da União em 
matéria de clima e ambiente.

6. Os parceiros de execução devem 
fixar o objetivo de contribuir com, pelo 
menos, 55 % do investimento ao abrigo da 
vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis para a 
concretização dos objetivos da União em 
matéria de clima e ambiente.

Or. en


