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11.11.2020 A9-0203/15

Alteração 15
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
em nome do Grupo Verts/ALE
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 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.

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris, o 
compromisso da União em prol da 
neutralidade climática até 2050, bem 
como o cumprimento dos objetivos 
atualizados para 2030, em conformidade 
com a Lei Europeia do Clima e a 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 
2030 e os ODS, o programa InvestEU 
contribuirá para a integração das ações 
climáticas e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar, pelo 
menos, 30 % das despesas constantes do 
orçamento da União para apoiar objetivos 
climáticos, bem como um objetivo de 
biodiversidade de, pelo menos, 10 %. 
Prevê-se que as ações empreendidas ao 
abrigo do programa InvestEU tendo em 
vista a concretização de objetivos 
climáticos e ambientais representem, pelo 
menos, 50 % 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.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/16

Alteração 16
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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 e 
estará em conformidade com a 
metodologia harmonizada dos bancos 
multilaterais de desenvolvimento para a 
identificação de ações climáticas, 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 e, em 
particular, da igualdade de género.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/17

Alteração 17
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Relatório A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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, incluindo na igualdade de género, 
na segregação do mercado de trabalho e 
na igualdade de oportunidades e de 
tratamento no trabalho. 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 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 
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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.

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 e 
ambientais e que não respeitem os 
critérios estabelecidos pela taxonomia da 
UE e o princípio de «não prejudicar 
significativamente», em especial as 
atividades relacionadas com a produção, 
a transformação, a distribuição, o 
armazenamento, o transporte ou a 
combustão de combustíveis fósseis, não 
deverão ser elegíveis para apoio ao abrigo 
do presente regulamento. Embora as 
alterações climáticas e a degradação 
ambiental afetem de forma 
desproporcionada as mulheres, estas estão 
sub-representadas no processo de tomada 
de decisões relativas às políticas de 
atenuação das alterações climáticas. É 
necessário que as mulheres e outros 
grupos vulneráveis sejam incluídos em 
todos os processos de tomada de decisão a 
nível nacional e da União.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/18

Alteração 18
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de contribuir para os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União e ser plenamente coerente com os 
mesmos, nomeadamente a transição para 
o cumprimento dos objetivos climáticos 
atualizados da União para 2030 e do 
objetivo de neutralidade climática da 
União até 2050, em conformidade com o 
[Regulamento 2020/XXX que estabelece o 
quadro para alcançar a neutralidade 
climática e que altera o Regulamento 
(UE) 2018/1999 («Lei Europeia do 
Clima»)], pelo menos 50 % da dotação 
financeira total do programa InvestEU 
deve concorrer para os objetivos 
climáticos e ambientais da União 
definidos no Regulamento (UE).../... [Lei 
Europeia do Clima].

Or. en

Justificação

Esta é a formulação exata utilizada no Regulamento que cria o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
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11.11.2020 A9-0203/19

Alteração 19
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Tilly Metz
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo os transportes 
multimodais, a segurança rodoviária - 
nomeadamente em consonância com o 
objetivo da UE de, até 2050, prevenir os 
acidentes rodoviários que causam vítimas 
mortais e feridos graves -, a renovação e a 
manutenção das infraestruturas rodoviárias 
e ferroviárias, da energia, em especial as 
energias renováveis, a eficiência 
energética, em consonância com o quadro 
energético de 2030, os projetos de 
renovação de edifícios centrados nas 
economias de energia e na integração dos 
edifícios em sistemas energético, digital e 
de armazenamento e de transporte 
conectado, 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, 
dos recursos hídricos, incluindo das águas 
interiores, da gestão de resíduos em 
consonância com a hierarquia de resíduos e 
a economia circular, da natureza e outras 
infraestruturas ambientais, do património 
cultural, do turismo, dos equipamentos, dos 
ativos móveis e da implantação de 
tecnologias inovadoras que contribuam 
para atingir os objetivos da União em 
matéria de resiliência climática ou 

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo as infraestruturas 
dos transportes multimodais que facilitem 
a transição modal, a segurança rodoviária 
- nomeadamente em consonância com o 
objetivo da UE de, até 2050, prevenir os 
acidentes rodoviários que causam vítimas 
mortais e feridos graves -, a renovação e a 
manutenção das infraestruturas rodoviárias 
e ferroviárias e de vias de navegação 
interior, o alargamento dos serviços 
ferroviários, incluindo comboios 
noturnos, a energia, em especial as 
energias renováveis, a eficiência energética 
em consonância com o quadro energético 
de 2030, os projetos de renovação de 
edifícios centrados nas economias de 
energia e na integração dos edifícios em 
sistemas energéticos, digitais e de 
armazenamento e de transporte conectado, 
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, 
dos recursos hídricos, incluindo das águas 
interiores, da gestão de resíduos em 
consonância com a hierarquia de resíduos e 
a economia circular, da natureza e outras 
infraestruturas ambientais, do património 
cultural, do turismo sustentável, dos 
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sustentabilidade ambiental ou social, para 
cumprir as normas da União em matéria de 
sustentabilidade ambiental e social;

equipamentos, dos ativos móveis e da 
implantação de tecnologias inovadoras que 
contribuam para atingir os objetivos da 
União em matéria de resiliência climática 
ou sustentabilidade ambiental ou social, 
para cumprir as normas da União em 
matéria de sustentabilidade ambiental e 
social;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/20

Alteração 20
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

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

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma vertente estratégica relativa às 
PME, que abrange o acesso e a 
disponibilização de financiamento, 
sobretudo para as PME, incluindo as 
inovadoras e as que operam nos setores 
culturais e criativos, bem como para as 
pequenas empresas de média capitalização;

c) Uma vertente estratégica relativa às 
PME, que abrange o acesso e a 
disponibilização de financiamento, 
sobretudo para as PME, incluindo as 
inovadoras e as que operam nos setores 
culturais e criativos, bem como para as 
pequenas empresas de média capitalização, 
prestando especial atenção às PME 
dirigidas por mulheres;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/21

Alteração 21
Tilly Metz, Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – ponto c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) tecnologias para uma mobilidade e 
logística sustentáveis, inteligentes e 
automatizadas em todos os meios de 
transporte, incluindo bilhética única e 
serviços de tecnologia de mobilidade sem 
descontinuidades

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/22

Alteração 22
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. Em conformidade com os objetivos 
e normas ambientais e sociais da União, a 
Comissão deve elaborar diretrizes em 
matéria de sustentabilidade que permitam:

4. Em conformidade com os objetivos 
e normas ambientais e sociais da União e 
tendo especialmente em conta a lei 
Europeia do Clima, a Comissão deve 
elaborar diretrizes em matéria de 
sustentabilidade que permitam:

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/23

Alteração 23
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a promoção da 
igualdade de género e com os princípios 
da integração da perspetiva de género e 
da orçamentação sensível ao género;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/24

Alteração 24
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Só os projetos que cumpram os 
critérios de elegibilidade pertinentes 
desenvolvidos ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2020/852 devem ser tidos em conta 
no cálculo das contribuições para as 
metas de despesa relativas aos objetivos 
climáticos e ambientais.

Or. en


