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Alteração 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se nada for feito para o 
reparar, este défice de capitais próprios 
pode conduzir a um período prolongado de 
menor investimento e maior desemprego. 
O impacto do défice de capitais próprios 
será díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 
divergências no mercado único. Esta 

(1) Apoiando-se nas previsões 
económicas da primavera de 2020, as 
estimativas da Comissão elaboradas com 
base em dados das empresas sugerem que 
as necessidades de reconstituição de 
capitais próprios resultantes da pandemia 
de COVID-19 deverão situar-se em torno 
de 720 mil milhões de EUR em 2020. Esse 
valor poderá ser significativamente mais 
elevado se as medidas de confinamento 
tiverem de ser mantidas por um período 
mais longo do que o atualmente previsto ou 
se tiverem de ser impostas de novo devido 
a um ressurgir das contaminações. Além 
disso, nas suas previsões económicas do 
verão de 2020, a Comissão estima que, 
face às projeções iniciais, a contração da 
economia da UE em 2020 seja 
consideravelmente maior e a recuperação 
em 2021 seja menos sólida, conduzindo a 
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situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades muito 
diferentes em matéria de concessão de 
auxílios estatais.

uma recessão ainda mais profunda, com 
divergências mais acentuadas. Num 
cenário de esforço, pressupondo um 
crescimento (negativo) do PIB de -15,5 % 
em 2020, o impacto direto sobre os 
capitais próprios de todas as empresas 
constituídas sob a forma de sociedade 
(cotadas ou não) na UE poderia atingir 
1,2 biliões de EUR. Se nada for feito para 
o reparar, este défice de capitais próprios 
irá conduzir a um período prolongado de 
menor investimento e de muito maior 
desemprego. O impacto do défice de 
capitais próprios será díspar consoante os 
setores e os Estados-Membros, conduzindo 
a divergências mais acentuadas no 
mercado único. Esta situação é agravada 
pelo facto de os Estados-Membros terem 
capacidades muito diferentes em matéria 
de concessão de auxílios estatais.

Or. en

Alteração 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se nada for feito para o 
reparar, este défice de capitais próprios 
pode conduzir a um período prolongado de 
menor investimento e maior desemprego. 

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes dos efeitos económicos das 
medidas de confinamento nacionais e 
regionais em resposta à pandemia de 
COVID-19 deverão situar-se em torno de 
720 mil milhões de EUR em 2020. Esse 
valor poderá ser mais elevado se as 
medidas de confinamento tiverem de ser 
mantidas por um período mais longo do 
que o atualmente previsto ou necessário, 
ou se tiverem de ser impostas de novo 
devido a um ressurgir das contaminações. 
Se nada for feito para o reparar, este défice 
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O impacto do défice de capitais próprios 
será díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 
divergências no mercado único. Esta 
situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades 
muito diferentes em matéria de concessão 
de auxílios estatais.

de capitais próprios pode conduzir a um 
período prolongado de menor 
investimento, a um aumento dos 
investimentos especulativos, dado que os 
investidores continuarão à procura de 
receitas no mercado, o que pode gerar 
bolhas nos preços dos ativos, e a maior 
desemprego. O impacto do défice de 
capitais próprios será díspar consoante os 
setores e os Estados-Membros, conduzindo 
a divergências adicionais no mercado 
único, para além dos já existentes efeitos 
desastrosos da moeda única. Esta situação 
é agravada pelo facto de os quadros 
institucionais e as culturas de despesa 
pública divergirem fortemente entre 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 60
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se nada for feito para 
o reparar, este défice de capitais próprios 
pode conduzir a um período prolongado de 
menor investimento e maior desemprego. 
O impacto do défice de capitais próprios 
será díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se a soberania dos 
Estados-Membros nos domínios 
económico e fiscal for limitada, este défice 
de capitais próprios pode conduzir a um 
período prolongado de menor investimento 
e maior desemprego.
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divergências no mercado único. Esta 
situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades 
muito diferentes em matéria de concessão 
de auxílios estatais.

Or. en

Alteração 61
Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se nada for feito para o 
reparar, este défice de capitais próprios 
pode conduzir a um período prolongado de 
menor investimento e maior desemprego. 
O impacto do défice de capitais próprios 
será díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 
divergências no mercado único. Esta 
situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades muito 
diferentes em matéria de concessão de 
auxílios estatais.

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas, cujas fontes devem ser 
devidamente indicadas e divulgadas ao 
público, sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se nada for feito para o 
reparar, este défice de capitais próprios 
pode conduzir a um período prolongado de 
menor investimento e maior desemprego. 
O impacto do défice de capitais próprios 
será díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 
divergências no mercado único. Esta 
situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades muito 
diferentes em matéria de concessão de 
auxílios estatais.

Or. en
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Alteração 62
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se nada for feito para o 
reparar, este défice de capitais próprios 
pode conduzir a um período prolongado de 
menor investimento e maior desemprego. 
O impacto do défice de capitais próprios 
será díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 
divergências no mercado único. Esta 
situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades muito 
diferentes em matéria de concessão de 
auxílios estatais.

(1) As estimativas da Comissão 
elaboradas com base em dados das 
empresas sugerem que as necessidades de 
reconstituição de capitais próprios 
resultantes da pandemia de COVID-19 
deverão situar-se em torno de 720 mil 
milhões de EUR em 2020. Esse valor 
poderá ser mais elevado se as medidas de 
confinamento tiverem de ser mantidas por 
um período mais longo do que o 
atualmente previsto ou se tiverem de ser 
impostas de novo devido a um ressurgir 
das contaminações. Se nada for feito para o 
reparar, este défice de capitais próprios 
pode conduzir a um período prolongado de 
menor investimento, a maior desemprego e 
a um insucesso empresarial generalizado. 
O impacto do défice de capitais próprios 
será díspar consoante os setores e os 
Estados-Membros, conduzindo a 
divergências no mercado único. Esta 
situação é agravada pelo facto de os 
Estados-Membros terem capacidades muito 
diferentes em matéria de concessão de 
auxílios estatais e apoio à solvabilidade.

Or. en

Alteração 63
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O objetivo central do Instrumento 
de Apoio à Solvabilidade consiste em 
manter postos de trabalho e evitar um 
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insucesso empresarial generalizado na 
União, visando, em paralelo, proteger o 
mercado único e reforçar a coesão. O 
financiamento do FEIE ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade dará 
resposta às necessidades de 
recapitalização de empresas que são 
viáveis a longo prazo mas que se deparam 
com riscos de solvência em virtude da 
pandemia de COVID-19. O BEI deve 
procurar maximizar o montante de 
investimento privado mobilizado no 
âmbito do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, visto que este é um 
instrumento de mercado integrado no 
FEIE, a fim de fazer face às necessidades 
de investimento da União no contexto dos 
sérios desafios económicos colocados pela 
pandemia de COVID-19.

Or. en

Alteração 64
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Conselho Diretivo do FEIE terá 
de definir limites de concentração 
geográfica, para garantir que a 
distribuição dos investimentos respeita 
esses princípios. Uma vez que a situação 
se está a modificar a um ritmo acelerado, 
os limites de concentração geográfica 
poderão ser revistos à luz da evolução dos 
efeitos da pandemia de COVID-19 na 
União. Este apoio à recapitalização visa 
evitar a fragmentação do mercado único, 
que se baseia na interdependência das 
economias nacionais, sendo que esta 
representa um ponto de fragilidade na 
eventualidade de uma importante crise 
económica sistémica.
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Or. en

Alteração 65
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O apoio deve facultar liquidez 
nova sob a forma de apoio aos capitais 
próprios para as empresas afetadas pela 
pandemia, bem como ajudar as empresas 
e os trabalhadores ao longo da crise 
evitando os efeitos secundários negativos 
de um crescente endividamento das 
empresas. Para garantir uma recuperação 
mais simétrica, o IAS deve direcionar o 
apoio para as empresas dos Estados-
Membros nos quais os auxílios estatais 
foram mais limitados.

Or. en

Alteração 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Se não forem debelados, os efeitos 
económicos negativos da COVID-19 
podem comprometer os esforços para 
alcançar as metas climáticas, energéticas 
e ambientais na União. O Instrumento de 
Apoio à Solvabilidade deve contribuir 
para assegurar progressos contínuos na 
realização das referidas metas.

Or. en
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Alteração 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Em consonância com os 
compromissos da União no sentido de 
aplicar o Acordo de Paris sobre alterações 
climáticas e os ODS, o Instrumento de 
Apoio à Solvabilidade deve contribuir 
para integrar as ações climáticas e para 
cumprir a meta de 50 % de integração de 
considerações climáticas para o 
QFP 2021-2027. Por conseguinte, pelo 
menos 50 % de financiamento do FEIE 
ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade para apoiar componentes de 
projetos deve apoiar as ações climáticas, 
em conformidade com o objetivo de 
concretização da neutralidade climática, o 
mais tardar, em 2040.

Or. en

Alteração 68
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos afetados, devem ser 
implementadas medidas de recuperação e 
resiliência, ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos, para fazer face 

(2) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos afetados, devem ser 
implementadas medidas de recuperação e 
resiliência, ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos, para fazer face 
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ao impacto sem precedentes da crise da 
COVID-19. Esses recursos adicionais 
devem ser utilizados de forma a garantir o 
respeito dos prazos previstos no 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia].

ao impacto sem precedentes das medidas 
de confinamento nacionais e regionais em 
resposta à pandemia de COVID-19. Esses 
recursos devem ser utilizados de forma a 
garantir o respeito dos prazos previstos no 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia].

Or. en

Alteração 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de 
Recuperação da União Europeia] e dentro 
dos limites dos recursos afetados, devem 
ser implementadas medidas de recuperação 
e resiliência, ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos, para fazer face 
ao impacto sem precedentes da crise da 
COVID-19. Esses recursos adicionais 
devem ser utilizados de forma a garantir o 
respeito dos prazos previstos no 
Regulamento [Instrumento de 
Recuperação da União Europeia].

(2) A fim de dar resposta ao défice de 
capitais das empresas, especialmente das 
PME, e ao respetivo impacto a nível do 
investimento e do emprego, devem ser 
implementadas, o mais depressa possível, 
medidas de recuperação e resiliência 
direcionadas e eficazes, ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, 
para fazer face ao impacto socioeconómico 
sem precedentes da crise da COVID-19.

Or. en

Alteração 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(2-A) As conclusões do Conselho 
Europeu de 17-21 de julho de 2020 não 
incluíram o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade no conjunto de 
instrumentos que compõem o pacto de 
recuperação. Trata-se de uma decisão 
lamentável por parte dos chefes de Estado 
e de Governo, fruto de uma decisão de 
canalizar o financiamento para outras 
áreas. No entanto, continuará a ser 
necessário apoio específico para as PME 
em vários Estados-Membros, e 
especialmente nos mais pequenos, cujas 
capacidades orçamentais são mais 
reduzidas.

Or. en

Alteração 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) As empresas que se veem 
confrontadas com problemas de liquidez 
poderão deixar de ser capazes de aceder a 
apoio público, tornando-se alvos para os 
investidores privados de países terceiros. 
O que precede constitui uma ameaça 
considerável para a solidez das economias 
europeias e para as capacidades de 
inovação de vários Estados-Membros.

Or. en

Alteração 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 2-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-C) Para as empresas solventes 
capazes de fazer face a problemas de 
liquidez subsistem outros desafios, como 
barreiras no acesso ao mercado e 
encargos regulamentares, o que continua 
a fazer com que tais empresas se vejam 
confrontadas com um risco de colapso, 
caso a recuperação económica vacile.

Or. en

Alteração 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) Atendendo à importância de 
garantir o posicionamento competitivo 
das empresas, dos ativos e da capacidade 
de inovação europeus, a par da 
necessidade de ajudar os 
Estados-Membros da União a apoiarem 
as suas economias nacionais e, 
consequentemente, o mercado único, o 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
continua a ser uma intervenção pertinente 
na eventualidade de se tornarem 
necessários instrumentos adicionais para 
impulsionar a recuperação.

Or. en

Alteração 74
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração
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(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE.

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE. O Instrumento de Apoio 
à Solvabilidade deve centrar-se 
exclusivamente neste objetivo, 
descartando quaisquer objetivos 
secundários (por exemplo, na área da 
tributação).

Or. en

Alteração 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE.

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, e/ou 
de financiamento por empréstimos, ou de 
medidas tomadas pelos Estados-Membros, 
devem beneficiar de um mecanismo de 
apoio à solvabilidade, com caráter de 
urgência, ao abrigo de um instrumento de 
apoio à solvabilidade, que deve ser aditado 
como terceira secção no âmbito do FEIE. 
Deve ser consagrada uma atenção 
especial ao setor do turismo, que sofreu 
consequências económicas graves devido 
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à pandemia de COVID-19.

Or. en

Alteração 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE.

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas e sociais da 
pandemia de COVID-19 na União, as 
empresas que se deparam com dificuldades 
devido à crise económica causada pela 
pandemia, bem como as micro e pequenas 
empresas que já estavam anteriormente 
em dificuldades e cuja situação se 
agravou devido à pandemia, e que não 
conseguem obter apoio suficiente através 
de financiamento no mercado, ou de 
medidas tomadas pelos Estados-Membros, 
devem beneficiar de um mecanismo de 
apoio à solvabilidade, com caráter de 
urgência, ao abrigo de um instrumento de 
apoio à solvabilidade, que deve ser aditado 
como terceira secção no âmbito do FEIE.

Or. en

Alteração 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
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económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE.

económica causada pela pandemia, que 
careceriam de recapitalização mas que 
não conseguem obter apoio suficiente (o 
que deve ser determinado através de 
critérios comuns) através de financiamento 
no mercado, ou de medidas tomadas pelos 
Estados-Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE.

Or. en

Alteração 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE.

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas, 
especialmente as PME, que se depararam 
com dificuldades devido à crise económica 
causada pela pandemia e que não 
conseguem obter apoio suficiente através 
de financiamento no mercado, ou de 
medidas tomadas pelos Estados-Membros, 
devem beneficiar de um mecanismo de 
apoio à solvabilidade, com caráter de 
urgência, ao abrigo de um instrumento de 
apoio à solvabilidade, que deve ser aditado 
como terceira secção no âmbito do FEIE.

Or. en

Alteração 79
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
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Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE.

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas, 
especialmente as PME, que se depararam 
com dificuldades devido à crise económica 
causada pela pandemia e que não 
conseguem obter apoio suficiente através 
de financiamento no mercado, ou de 
medidas tomadas pelos Estados-Membros, 
devem beneficiar de um mecanismo de 
apoio à solvabilidade, com caráter de 
urgência, ao abrigo de um instrumento de 
apoio à solvabilidade, que deve ser aditado 
como terceira secção no âmbito do FEIE.

Or. en

Alteração 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas da pandemia de 
COVID-19 na União, as empresas que se 
depararam com dificuldades devido à crise 
económica causada pela pandemia e que 
não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de apoio à solvabilidade, com 
caráter de urgência, ao abrigo de um 
instrumento de apoio à solvabilidade, que 
deve ser aditado como terceira secção no 
âmbito do FEIE.

(3) A fim de atenuar as graves 
consequências económicas das medidas de 
confinamento nacionais e regionais em 
resposta à pandemia de COVID-19 na 
União, as empresas que se depararam com 
dificuldades devido às medidas de 
confinamento causadas pela pandemia e 
que não conseguem obter apoio suficiente 
através de financiamento no mercado, ou 
de medidas tomadas pelos Estados-
Membros, devem beneficiar de um 
mecanismo de compensação pelos danos 
incorridos na sequência das medidas de 
confinamento, ou para poderem retirar-se 
do mercado.

Or. en



AM\1211825PT.docx 19/142 PE655.933v01-00

PT

Alteração 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade tem como finalidade ajudar 
as empresas a superar este período difícil, 
para que consigam ficar numa posição 
que lhes permita proceder à recuperação, 
salvaguardar os níveis de emprego e 
contrariar as distorções previstas do 
mercado único, visto que nem todas as 
empresas têm, por definição, o mesmo 
nível de acesso a financiamento no 
mercado e que determinados Estados-
Membros poderão não dispor dos meios 
orçamentais suficientes para prestar um 
apoio adequado às empresas que dele 
necessitem. A possibilidade de medidas 
nacionais de apoio à solvabilidade das 
empresas pode, por conseguinte, diferir 
substancialmente entre Estados-Membros 
e setores, conduzindo a uma distorção das 
condições de concorrência. Além disso, 
uma vez que existe um risco considerável 
de que o impacto da COVID-19 seja 
duradouro e, em certa medida, 
imprevisível, a incapacidade para ajudar 
as empresas viáveis pode conduzir a 
distorções sistémicas, criando novas 
disparidades ou consolidando as já 
existentes. Dada a forte interdependência 
da economia da União, uma recessão 
económica numa parte da União ou num 
setor específico teria repercussões 
negativas nas cadeias de abastecimento 
transfronteiras ou noutros setores, 
respetivamente, e, por conseguinte, na 
economia da União como um todo. Numa 
lógica inversa, e pelos mesmos motivos, o 
apoio a uma parte da União ou a um setor 
específico, teria também repercussões 
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positivas nas cadeias de abastecimento 
transfronteiras ou noutros setores, 
respetivamente, e, por conseguinte, na 
economia da União como um todo.

Or. en

Alteração 82
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade destina-se a apoiar 
empresas durante a recessão, a fim de 
fomentar a recuperação económica. Neste 
sentido, é fundamental salvaguardar os 
níveis de emprego na União. Além disso, o 
IAS é crucial para contrariar as 
distorções que já se estão a verificar no 
mercado único, pelo facto de alguns 
Estados-Membros com níveis de 
endividamento menores e com uma 
margem orçamental maior disporem de 
uma vantagem considerável, face a países 
periféricos altamente endividados, no que 
se refere à prestação de apoio às 
empresas. Dado o risco de o impacto da 
pandemia de COVID-19 aumentar o fosso 
entre os Estados-Membros mais ricos e 
mais pobres, o IAS deve ser concebido de 
forma a apoiar estes últimos e a promover 
a convergência no seio da União.

Or. en

Alteração 83
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade deve colocar a tónica nas 
PME, dado que estas representam 99 % 
das empresas da União e que o seu valor 
económico é substancial e central. As 
PME foram particularmente afetadas pela 
crise da COVID-19, com 90 % das PME 
da União atingidas economicamente, 
segundo os dados registados, sobretudo 
nos setores dos serviços, da 
transformação, da construção, do turismo 
e das indústrias culturais e criativas. Um 
dos objetivos centrais do Instrumento de 
Apoio à Solvabilidade é a preservação de 
postos de trabalho no setor das PME, 
prosseguindo, simultaneamente, a 
promoção da competitividade e da 
inovação, com destaque para a economia 
verde e digital.

Or. en

Alteração 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade tem como finalidade ajudar 
as empresas viáveis a superar este período 
difícil, para que consigam ficar numa 
posição que lhes permita proceder à 
recuperação, salvaguardar níveis de 
emprego sustentáveis e contrariar as 
distorções previstas do mercado único.

Or. en

Alteração 85
Nicolae Ştefănuță
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Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O IAS deve garantir que o apoio 
público protege os postos de trabalho, 
evita a concentração do mercado e coloca 
as empresas numa senda de crescimento, 
em consonância com o Pacto Ecológico 
Europeu, com a Nova Estratégia 
Industrial para a Europa e com a 
estratégia sobre o futuro digital da 
Europa.

Or. en

Alteração 86
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Observa que quanto maior for a 
duração da pandemia de COVID-19, 
maior será o risco para a sustentabilidade 
das empresas europeias, sobretudo a das 
PME. Considera que à medida que a 
pandemia for evoluindo, poderá ter de ser 
reforçada a garantia da UE ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade, de modo 
a dar resposta aos contínuos desafios 
resultantes da pandemia.

Or. en

Alteração 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade, que 
devem, na sua maioria, ser PME, devem 
ser empresas que estão estabelecidas e a 
operar na União, o que significa que devem 
ter a sua sede social num Estado-Membro e 
ter atividades na União - ou seja, ter uma 
atividade significativa em termos de 
pessoal, produção, investigação e 
desenvolvimento, ou outras atividades 
empresariais, na União. Não devem fazer 
parte de um grupo com filiais sem 
atividade económica real localizadas num 
país constante da lista da UE de 
jurisdições não cooperantes e devem 
manter uma atividade significativa na 
União durante a vigência do apoio. 
Devem ainda suspender a distribuição de 
dividendos, o pagamento de bónus e a 
recompra de ações, por um período de 
pelo menos dois anos após terem 
beneficiado do regime de apoio. Devem 
exercer atividades que prossigam os 
objetivos abrangidos pelo presente 
regulamento. Devem ser empresas que têm 
um modelo de negócio viável, com um 
nível de endividamento que não 
ultrapasse o quíntuplo dos seus capitais 
próprios e que não estavam em 
dificuldades, na aceção das regras em 
matéria de auxílios estatais, no final de 
2019, não podendo também ter estado 
envolvidas direta ou indiretamente em 
branqueamento de capitais, 
financiamento do terrorismo, elisão fiscal, 
fraude fiscal ou evasão fiscal. O apoio 
deve focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19, 
bem como pelo aumento das taxas de 
desemprego, e/ou onde a disponibilidade 
de apoio do Estado à solvabilidade é mais 
restrita. O apoio concedido às empresas 
não deve exceder o montante previsto de 
prejuízos contabilísticos decorrentes da 
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crise da COVID-19.
_________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

Or. en

Alteração 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter, de forma 
preponderante, atividades na União - ou 
seja, ter uma atividade significativa em 
termos de pessoal, produção, investigação 
e desenvolvimento, ou outras atividades 
empresariais, na União. Devem exercer 
atividades que prossigam os objetivos 
abrangidos pelo presente regulamento. 
Devem ser empresas que têm um modelo 
de negócio viável, e que não estavam em 
dificuldades, na aceção das regras em 
matéria de auxílios estatais7, no final de 
2019. O apoio deve focar-se nas empresas 
elegíveis que operam nos Estados-
Membros e setores mais afetados pela crise 
do COVID-19 e/ou onde a disponibilidade 
de apoio do Estado à solvabilidade é mais 
restrita. A fim de garantir a adicionalidade 
(ou seja, o financiamento através de 
capital próprio não teria ocorrido na 
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mesma medida na ausência de apoio do 
FEIE), o instrumento deve também ter em 
conta a disparidade entre os mercados 
europeus de capitais próprios. Por último, 
afigura-se oportuno não excluir 
automaticamente as empresas que já se 
encontravam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais, 
no final de 2019, ou seja, antes do início 
da pandemia, e que estariam numa 
situação pior do que aquelas cujas 
dificuldades foram despoletadas no 
pós-COVID-19, embora esta definição 
não exclua uma empresa que esteja numa 
situação irremediável.

_________________ _________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

Or. en

Alteração 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
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prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
igualmente centrar-se nas empresas 
constituídas antes do final de 2020, que 
tenham adquirido – ou estejam a gerir – 
ativos ou sucursais de empresas em 
dificuldades no tocante ao 
enquadramento dos auxílios estatais já no 
final de 2019, na condição de ter ocorrido 
uma mudança na gestão. As 
microempresas ou as pequenas empresas 
que já se encontravam em dificuldades em 
31 de dezembro de 2019 devem também 
ser elegíveis, sob certas condições, uma 
vez que são elegíveis para auxílios estatais 
ao abrigo do Quadro temporário relativo 
às medidas de auxílio estatal7-A. O apoio 
deve focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a possibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade e o acesso a 
financiamento no mercado são mais 
restritos.

_________________ _________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).
7-A Comunicação da Comissão, de 20 de 
março de 2020, sobre um quadro 
temporário relativo a medidas de auxílio 
estatal em apoio da economia no atual 
contexto do surto de COVID-19.

Or. en

Alteração 90
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José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem ficar excluídas de qualquer 
forma de apoio público as empresas 
registadas em jurisdições offshore. Devem 
exercer atividades que prossigam os 
objetivos abrangidos pelo presente 
regulamento. Devem ser empresas que têm 
um modelo de negócio viável, e que não 
estavam em dificuldades, na aceção das 
regras em matéria de auxílios estatais7, no 
final de 2019. O apoio deve focar-se nas 
empresas elegíveis que operam nos 
Estados-Membros e setores mais afetados 
pela crise do COVID-19 e/ou onde a 
disponibilidade de apoio do Estado à 
solvabilidade é mais restrita. Além disso, 
as empresas apoiadas ao abrigo deste 
programa devem ficar proibidas de 
despedir empregados ou de reduzir 
salários.

_________________ _________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

Or. en



PE655.933v01-00 28/142 AM\1211825PT.docx

PT

Alteração 91
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser 
empresas que têm um modelo de negócio 
viável, e que não estavam em dificuldades, 
na aceção das regras em matéria de 
auxílios estatais7, no final de 2019. O apoio 
deve focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. A fim de garantir 
que apenas as empresas afetadas pela 
disseminação da COVID-19 recebem 
apoio, as empresas beneficiárias devem 
ter um modelo de negócio viável, e devem 
ser capazes de provar que não estavam já 
em dificuldades, na aceção das regras em 
matéria de auxílios estatais7, no final de 
2019. O apoio deve focar-se nas empresas 
elegíveis que operam nos Estados-
Membros e setores mais afetados pela crise 
do COVID-19 e/ou onde a disponibilidade 
de apoio do Estado à solvabilidade é mais 
restrita.

_________________ _________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

Or. en

Alteração 92
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Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
economicamente viáveis a longo prazo e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita, 
garantindo, simultaneamente, uma 
distribuição geográfica equilibrada em 
toda a União.

_________________ _________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

Or. en

Alteração 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

(4) As empresas viáveis apoiadas ao 
abrigo do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade devem ser empresas que 
estão estabelecidas e a operar na União, o 
que significa que devem ter a sua sede 
social num Estado-Membro e ter atividades 
na União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
apenas focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 e 
onde a disponibilidade de apoio do Estado 
à solvabilidade é mais restrita.

_________________ _________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

Or. en

Alteração 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 
e/ou onde a disponibilidade de apoio do 
Estado à solvabilidade é mais restrita.

(4) As empresas apoiadas ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
devem ser empresas que estão 
estabelecidas e a operar na União, o que 
significa que devem ter a sua sede social 
num Estado-Membro e ter atividades na 
União - ou seja, ter uma atividade 
significativa em termos de pessoal, 
produção, investigação e desenvolvimento, 
ou outras atividades empresariais, na 
União. Devem exercer atividades que 
prossigam os objetivos abrangidos pelo 
presente regulamento. Devem ser empresas 
que têm um modelo de negócio viável, e 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais7, no final de 2019. O apoio deve 
focar-se nas empresas elegíveis que 
operam nos Estados-Membros e setores 
mais afetados pela crise do COVID-19 em 
termos de efeito das medidas de 
confinamento sobre o PIB.

_________________ _________________
7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

7 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p.1).

Or. en

Alteração 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Conselho Diretivo deve fixar 
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limites específicos de concentração 
geográfica para a secção de apoio à 
solvabilidade, em conformidade com os 
indicadores e a metodologia estabelecidos 
pela Comissão, a fim de assegurar, por 
um lado, que a maior parte da garantia da 
UE ao abrigo do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade apoie empresas elegíveis 
nos Estados-Membros e nos setores que 
foram economicamente mais afetados 
pela pandemia de COVID-19 e que, por 
outro, a maior parte dessa garantia apoie 
empresas elegíveis nos Estados-Membros 
onde a disponibilidade de apoio do Estado 
à solvabilidade seja mais limitada. Os 
indicadores e a metodologia estabelecidos 
pela Comissão devem ser coerentes com a 
chave de repartição aplicável ao 
Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência1-A. Os limites devem ser 
regularmente revistos e atualizados, para 
que espelhem quaisquer evoluções dos 
impactos económicos da COVID-19 e/ou 
as subsequentes vagas do vírus.
_________________
1-A Regulamento do Conselho que cria um 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para apoiar a recuperação na 
sequência da pandemia de COVID-19 

Or. en

Alteração 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Conselho Diretivo deve fixar 
limites específicos de concentração 
geográfica e setorial para a secção de 
apoio à solvabilidade, em conformidade 
com os indicadores e a metodologia 
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estabelecidos pela Comissão, a fim de 
assegurar, por um lado, que a maior parte 
da garantia da UE ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
apoie empresas elegíveis nos 
Estados-Membros e nos setores que foram 
economicamente mais afetados pela 
pandemia de COVID-19 e que, por outro, 
a maior parte dessa garantia apoie 
empresas elegíveis nos Estados-Membros 
onde a possibilidade de apoio do Estado à 
solvabilidade e o acesso ao financiamento 
no mercado sejam mais limitados. Os 
limites podem ser atualizados ao longo do 
tempo, tendo em conta os impactos da 
pandemia de COVID-19.

Or. en

Alteração 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Conselho Diretivo deve fixar 
limites específicos de concentração 
geográfica para a secção de apoio à 
solvabilidade, em conformidade com os 
indicadores e a metodologia estabelecidos 
pela Comissão, a fim de assegurar, por 
um lado, que a garantia da UE ao abrigo 
do Instrumento de Apoio à Solvabilidade 
apenas apoie empresas elegíveis nos 
Estados-Membros e nos setores que foram 
economicamente mais afetados pela 
pandemia de COVID-19 e, por outro lado, 
que essa garantia apoie apenas empresas 
elegíveis nos Estados-Membros onde a 
possibilidade de apoio do Estado à 
solvabilidade seja mais limitada.

Or. en
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Alteração 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Sublinha que o Instrumento de 
Apoio à Solvabilidade não deve, em 
circunstância alguma, ser utilizado como 
um auxílio estatal não autorizado a favor 
de Estados-Membros que, nos últimos 
anos, não zelaram pela boa gestão das 
suas finanças públicas, e que, por 
conseguinte, dispõem de uma margem 
orçamental mais reduzida para conceder 
auxílios estatais. Tal encorajaria os 
Estados-Membros a não prosseguirem 
políticas orçamentais rigorosas, ficando 
antes na expectativa de futuros programas 
de emergência da UE, maioritariamente 
financiados pelos Estados-Membros que 
implementaram políticas orçamentais 
robustas.

Or. en

Alteração 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em troca da recapitalização de que 
a empresa carece para superar a crise, e 
por uma razão de justiça, os 
administradores ou funcionários de 
empresas que beneficiem do Instrumento 
de Apoio à Solvabilidade terão de limitar 
aos valores de 2019 a sua remuneração 
fixa para 2020 e 2021.

Or. en
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Alteração 100
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão deve incluir 
prioridades claras quanto à distribuição 
geográfica, à composição setorial e à 
dimensão das empresas visadas por apoio 
ao abrigo do programa, em consonância 
com o Pacto Ecológico Europeu, com a 
Nova Estratégia Industrial para a 
Europa, com a estratégia sobre o futuro 
digital da Europa e com o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais.

Or. en

Alteração 101
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O apoio concedido ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade deve 
possibilitar um nível de risco superior ao 
das operações normais do BEI. Apenas 
deve ser concedido apoio ao abrigo do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade às 
atividades que respeitem as políticas da 
União e os valores fundamentais desta, 
consagrados nos Tratados.

Or. en

Alteração 102
José Gusmão



PE655.933v01-00 36/142 AM\1211825PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As empresas beneficiárias de 
financiamento do FEIE através da secção 
de apoio à solvabilidade devem ficar 
sujeitas a restrições no que se refere ao 
pagamento dividendos, à remuneração 
dos executivos e aos bónus, ficando 
também impedidas de se envolverem na 
recompra de ações durante este período.

Or. en

Alteração 103
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Para que o instrumento seja o 
mais flexível possível, não deve ser 
efetuada, ao abrigo do mesmo, qualquer 
afetação de fundos com base em critérios 
geográficos.

Or. en

Alteração 104
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O financiamento do FEIE ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
deve centrar-se sobretudo nos setores que 
registam a maior percentagem de 
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empresas com défices de liquidez e de 
fundo de maneio, como, por exemplo, os 
setores da hotelaria e restauração, das 
artes, do entretenimento e do lazer, dos 
transportes, da indústria transformadora, 
assim como as empresas em fase de 
arranque e recém-criadas ou o comércio 
grossista e a retalho.

Or. en

Alteração 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O Comité de Investimento ao 
abrigo do Regulamento InvestEU deve 
passar a ser responsável pela concessão 
da garantia da UE também ao abrigo do 
presente regulamento, logo que esteja 
estabelecido.
(Texto retirado do considerando 14.)

Or. en

Alteração 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Ao selecionar as empresas 
elegíveis, o Comité de Investimento deve 
ter em devida conta se a empresa ou a 
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empresa-mãe da filial da UE receberam 
subvenções estrangeiras desde o início da 
pandemia de COVID-19.

Or. en

Alteração 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) O Conselho Diretivo deve 
estabelecer os requisitos necessários no 
que diz respeito ao controlo da empresa 
beneficiária, atendendo a quaisquer 
preocupações aplicáveis em matéria de 
ordem ou segurança públicas.

Or. en

Alteração 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A garantia da UE concedida ao 
Banco Europeu de Investimento (BEI) 
deve ser incrementada em 66 436 320 000 
EUR a fim de criar a terceira secção do 
FEIE - a secção de apoio à solvabilidade - 
ao abrigo da qual será prestado o apoio à 
solvabilidade.

Suprimido

Or. en
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Alteração 109
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A garantia da UE concedida ao 
Banco Europeu de Investimento (BEI) 
deve ser incrementada em 
66 436 320 000 EUR a fim de criar a 
terceira secção do FEIE – a secção de 
apoio à solvabilidade – ao abrigo da qual 
será prestado o apoio à solvabilidade.

(5) A garantia da UE concedida ao 
Banco Europeu de Investimento (BEI) 
deve ser incrementada em 
66 436 320 000 EUR a fim de criar a 
terceira secção do FEIE – a secção de 
apoio à solvabilidade – ao abrigo da qual 
será prestado o apoio à solvabilidade. O 
BEI deve divulgar todos os dados relativos 
aos projetos financiados, a fim de permitir 
a avaliação da incidência económica, 
ambiental e social dos seus investimentos.

Or. fr

Alteração 110
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A garantia da UE concedida ao 
Banco Europeu de Investimento (BEI) 
deve ser incrementada em 66 436 320 000 
EUR a fim de criar a terceira secção do 
FEIE - a secção de apoio à solvabilidade - 
ao abrigo da qual será prestado o apoio à 
solvabilidade.

(5) A garantia da UE concedida ao 
Banco Europeu de Investimento (BEI) 
deve ser incrementada em 66 436 320 000 
EUR a fim de criar a terceira secção do 
FEIE - a secção de apoio à solvabilidade - 
ao abrigo da qual será prestado o apoio à 
solvabilidade. Este montante poderá ter de 
ser aumentando novamente, em função 
da evolução da pandemia e dos desafios 
que a mesma coloca às empresas 
europeias.

Or. en

Alteração 111
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O provisionamento da garantia da 
UE deve ser incrementado em 
conformidade. Tendo em conta o elevado 
nível de risco das operações de 
investimento e de financiamento ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade, 
a taxa de provisionamento global do 
FEIE deve ser ajustada para 45,8 %.

Suprimido

Or. en

Alteração 112
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Sem prejuízo das prerrogativas do 
Conselho no âmbito da aplicação do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento, 
quaisquer contribuições efetuadas pelos 
Estados-Membros (quer a contribuição 
seja feita por um Estado-Membro ou por 
bancos de fomento nacionais classificados 
como pertencendo à administração 
pública ou que atuem em nome de um 
Estado-Membro) para o FEIE, para 
plataformas temáticas ou plurinacionais 
de investimento, para veículos de 
finalidade especial ou para outros 
mecanismos criados para a execução da 
secção de apoio à solvabilidade, devem, 
em princípio, ser tratadas como despesas 
governamentais regulares para efeitos do 
referido pacto, não devendo usufruir de 
qualquer tratamento favorável.

Or. en
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Alteração 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Estima-se que o montante da 
garantia da UE disponível ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade mobilize 
até 300 000 000 000 EUR de investimento 
na economia real.

(7) Estima-se que o montante da 
garantia da UE disponível ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade mobilize 
até 300 000 000 000 EUR de investimento 
na economia real. Será necessária a 
análise, pelo Parlamento Europeu, dos 
resultados alcançados por este apoio.

Or. en

Alteração 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da garantia 
da UE para investir em empresas elegíveis. 

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial criados pelo Grupo 
BEI ou por bancos ou instituições de 
fomento nacionais, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
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A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

nacional pelo Grupo BEI ou por bancos 
ou instituições de fomento nacionais, com 
vista a beneficiar da garantia da UE para 
investir em empresas elegíveis. A garantia 
da UE pode também ser utilizada para 
garantir ou financiar uma intervenção 
direta de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno. No prazo de um ano a 
contar da entrada em funcionamento do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade, e 
ao longo dos três anos seguintes, a 
Comissão deverá avaliar a eficácia e 
adequação desse instrumento na 
consecução dos seus objetivos principais, 
incluindo o seu impacto no cumprimento 
dos objetivos climáticos da União.

Or. en

Alteração 115
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. As empresas apoiadas 
devem, não obstante, comprometer-se a 
não realizar despedimentos nem distribuir 
dividendos no período em causa. Além 
disso, os apoios concedidos não devem ser 
contrários aos objetivos do Acordo de 
Paris. Devem incluir, nomeadamente, 
financiamento do Grupo BEI, prestação de 
garantias ou investimento em fundos 
geridos de forma independente já 
existentes ou veículos de finalidade 
especial, que, por sua vez, investem em 
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criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da garantia 
da UE para investir em empresas elegíveis. 
A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

empresas elegíveis. Além disso, o apoio 
pode ser canalizado através de novos 
fundos geridos de forma independente, 
nomeadamente através de equipas 
pioneiras ou de veículos de finalidade 
especial, especificamente criados a nível 
europeu, regional ou nacional com vista a 
beneficiar da garantia da UE para investir 
em empresas elegíveis. A garantia da UE 
pode também ser utilizada para garantir ou 
financiar uma intervenção de um banco ou 
instituição de fomento nacional, em 
conformidade com as regras em matéria de 
auxílios estatais, juntamente com 
investidores privados, para apoiar empresas 
elegíveis. Há que evitar distorções 
injustificadas da concorrência no mercado 
interno.

Or. fr

Alteração 116
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da 
garantia da UE para investir em empresas 

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Deve ser 
dada prioridade à prestação de apoio 
direto a empresas por parte do Grupo 
BEI. A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
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elegíveis. A garantia da UE pode também 
ser utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

Or. en

Alteração 117
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da garantia 
da UE para investir em empresas elegíveis. 
A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros e de modo a garantir 
que é possível canalizar o apoio para 
empresas elegíveis sem dificuldades 
burocráticas. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da garantia 
da UE para investir em empresas elegíveis. 
A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
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no mercado interno. apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

Or. en

Alteração 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser flexíveis, tendo em conta 
as diferentes necessidades dos vários 
Estados-Membros. Devem incluir, 
nomeadamente, financiamento do Grupo 
BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da garantia 
da UE para investir em empresas elegíveis. 
A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

(8) As modalidades de prestação de 
apoio devem ser claras e inequívocas, 
tendo em conta as diferentes necessidades 
dos vários Estados-Membros. Devem 
incluir, nomeadamente, financiamento do 
Grupo BEI, prestação de garantias ou 
investimento em fundos geridos de forma 
independente já existentes ou veículos de 
finalidade especial, que, por sua vez, 
investem em empresas elegíveis. Além 
disso, o apoio pode ser canalizado através 
de novos fundos geridos de forma 
independente, nomeadamente através de 
equipas pioneiras ou de veículos de 
finalidade especial, especificamente 
criados a nível europeu, regional ou 
nacional com vista a beneficiar da garantia 
da UE para investir em empresas elegíveis. 
A garantia da UE pode também ser 
utilizada para garantir ou financiar uma 
intervenção de um banco ou instituição de 
fomento nacional, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, 
juntamente com investidores privados, para 
apoiar empresas elegíveis. Há que evitar 
distorções injustificadas da concorrência 
no mercado interno.

Or. en

Alteração 119
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Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Sublinha que o BEI é o banco dos 
Estados-Membros, e não uma instituição 
da UE; permanece totalmente empenhado 
em garantir a independência do BEI e dos 
membros do respetivo conselho de 
administração no que se refere à tomada 
de decisões de investimento adequadas; 
renuncia a qualquer ingerência política 
nas suas carteiras e estratégias de 
investimento.

Or. en

Alteração 120
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os fundos de ações, os veículos de 
finalidade especial, as plataformas de 
investimento e os bancos ou instituições de 
fomento nacionais devem proporcionar 
capital próprio ou equiparável (como 
dívida híbrida, ações preferenciais ou 
instrumentos de capital próprio 
convertíveis) a empresas elegíveis, mas 
excluindo as entidades que visam a 
aquisição de empresas (ou capital de 
substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos.

(9) Os fundos de ações, os veículos de 
finalidade especial, as plataformas de 
investimento e os bancos ou instituições de 
fomento nacionais devem proporcionar 
capital próprio ou equiparável (como 
dívida híbrida, ações preferenciais ou 
instrumentos de capital próprio 
convertíveis) a empresas elegíveis, mas 
excluindo as entidades que visam a 
aquisição de empresas (ou capital de 
substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos. O apoio 
público ao setor privado suscita, 
inevitavelmente, questões relacionadas 
com os riscos morais. a transparência e 
compatibilidade dos incentivos serão 
fundamentais para evitar tais riscos. Os 
instrumentos de capital próprio a longo 
prazo afiguram-se adequados para evitar 
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um excessivo endividamento das empresas 
e para preservar a estabilidade financeira.

Or. en

Alteração 121
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os fundos de ações, os veículos de 
finalidade especial, as plataformas de 
investimento e os bancos ou instituições de 
fomento nacionais devem proporcionar 
capital próprio ou equiparável (como 
dívida híbrida, ações preferenciais ou 
instrumentos de capital próprio 
convertíveis) a empresas elegíveis, mas 
excluindo as entidades que visam a 
aquisição de empresas (ou capital de 
substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos.

(9) O Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade garante que os fundos de 
ações, os veículos de finalidade especial, as 
plataformas de investimento e os bancos ou 
instituições de fomento nacionais 
conseguem proporcionar capital próprio ou 
equiparável (como dívida híbrida, ações 
preferenciais ou instrumentos de capital 
próprio convertíveis, empréstimos 
subordinados e outros instrumentos 
especialmente adequados para prestar 
apoio à solvabilidade às PME) a empresas 
elegíveis, mas excluindo as entidades que 
visam a aquisição de empresas (ou capital 
de substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos.

Or. en

Alteração 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os fundos de ações, os veículos de 
finalidade especial, as plataformas de 
investimento e os bancos ou instituições de 
fomento nacionais devem proporcionar 

(9) Os fundos de ações, os veículos de 
finalidade especial, as plataformas de 
investimento e os bancos ou instituições de 
fomento nacionais devem proporcionar 
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capital próprio ou equiparável (como 
dívida híbrida, ações preferenciais ou 
instrumentos de capital próprio 
convertíveis) a empresas elegíveis, mas 
excluindo as entidades que visam a 
aquisição de empresas (ou capital de 
substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos.

capital próprio a empresas elegíveis, mas 
excluindo as entidades que visam a 
aquisição de empresas (ou capital de 
substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos, bem como o 
capital equiparável a capital próprio e o 
financiamento por empréstimos; tais 
investimentos não devem ser canalizados 
para operações fora do território da 
União.

Or. en

Alteração 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras.

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas e objetivos 
da União, como o Pacto Ecológico 
Europeu, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, o Acordo de Paris, o 
princípio «não prejudicar 
significativamente», o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, a transição justa para 
uma economia neutra em carbono até 
2050, o mais tardar, e a estratégia sobre o 
futuro digital da Europa. Deve visar-se 
igualmente o apoio às atividades 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras.

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
sobretudo com os seus objetivos climáticos 
para 2030 e 2050, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, bem como o 
Pacto Ecológico Europeu, a Nova 
Estratégia Industrial para a Europa, a 
Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital e a estratégia 
sobre o futuro digital da Europa. Deve 
visar-se igualmente o apoio às atividades 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As operações de financiamento e 
de investimento devem ser consentâneas 
com as atuais prioridades políticas da 
União, como o Pacto Ecológico Europeu 
e a estratégia sobre o futuro digital da 
Europa. Deve visar-se igualmente o apoio 
às atividades transfronteiras.

(10) Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras.

Or. en

Alteração 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
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Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras.

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Devido à interconectividade da economia 
da União, deve visar-se igualmente o apoio 
às atividades transfronteiras, para impedir 
eventuais repercussões e maximizar os 
benefícios de cadeias de abastecimento 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 127
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras.

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu, a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa, 
a Estratégia para as PME com vista a 
uma Europa Sustentável e Digital e a 
Nova Estratégia Industrial para uma 
Europa ecológica e digital. Deve visar-se 
igualmente o apoio às atividades 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 128
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras.

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa, 
a saúde pública, e, em especial, a 
investigação ou as novas formas de 
mobilidade que o futuro do hidrogénio é 
passível de oferecer. Deve visar-se 
igualmente o apoio às atividades 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras.

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras e a proteção do 
emprego.

Or. en

Alteração 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração
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(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser consentâneas com 
as atuais prioridades políticas da União, 
como o Pacto Ecológico Europeu e a 
estratégia sobre o futuro digital da Europa. 
Deve visar-se igualmente o apoio às 
atividades transfronteiras.

(10) As operações de financiamento e de 
investimento devem ser totalmente 
consentâneas com as atuais prioridades e 
metas políticas da União, como o Pacto 
Ecológico Europeu e a estratégia sobre o 
futuro digital da Europa. Deve visar-se 
igualmente o apoio às atividades 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) As grandes empresas que 
beneficiam do IAS devem ser obrigadas a 
adotar planos de transição vinculativos, 
que especifiquem de que modo alinham as 
suas atividades económicas com os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União. Estes planos de transição devem 
incluir uma governação adequada 
perante os riscos para a sustentabilidade e 
assegurar que todas as futuras despesas 
de capital sejam utilizadas em atividades 
económicas sustentáveis, em 
conformidade com o enquadramento da 
UE para promover o investimento 
sustentável. Além disso, devem prever 
uma eliminação gradual das atividades 
que prejudiquem significativamente 
qualquer objetivo ambiental e a 
transformação dessas atividades em 
atividades neutras ou de impacto reduzido 
num prazo definido. Os planos devem 
ainda incluir medidas de manutenção de 
emprego de qualidade, bem como metas 
em matéria de igualdade de género e 
responsabilidade social das empresas. As 
PME devem ficar sujeitas a obrigações 
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simplificadas e proporcionadas.

Or. en

Alteração 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Para evitar quaisquer benefícios 
inesperados, as atividades transfronteiras 
terão de demonstrar o seu valor 
acrescentado a nível de cadeias de 
abastecimento do mercado único.

Or. en

Alteração 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) As empresas que venham a 
beneficiar do IAS devem comprometer-se 
e aplicar uma igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres por trabalho de 
igual valor e incluir nos seus planos de 
transição ações destinadas a privilegiar, 
se necessário e na medida do possível, as 
reformas antecipadas, o trabalho de curta 
duração ou medidas equivalentes, em vez 
dos regimes de suspensão de contratos de 
trabalho e do aprofundamento da 
flexibilização e precariedade dos 
empregos. As empresas que venham a 
beneficiar do IAS devem igualmente 
comprometer-se com a formação e a 
requalificação pertinente dos seus 
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trabalhadores, numa ótica de transição 
ecológica e digital.

Or. en

Alteração 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As operações de financiamento e de 
investimento no âmbito da secção de apoio 
à solvabilidade devem ser decididas até ao 
final de 2024, devendo ser decididas um 
mínimo de 60 % destas operações até ao 
final de 2022, a fim de permitir uma reação 
rápida à crise económica causada pela 
pandemia de COVID-19.

(11) As operações de financiamento e de 
investimento no âmbito da secção de apoio 
à solvabilidade devem ser decididas até ao 
final de 2023, devendo ser decididas um 
mínimo de 60 % destas operações até ao 
final de 2021, a fim de permitir uma reação 
rápida à crise económica causada pela 
pandemia de COVID-19.

Or. en

Alteração 135
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Pelo menos 70 % do 
financiamento do FEIE ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade deve ser 
destinado às PME.

Or. en

Alteração 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de canalizar o apoio para a 
economia europeia através do Fundo 
Europeu de Investimento (FEI), a 
Comissão deve ter a possibilidade de 
participar num ou mais possíveis aumentos 
de capital do FEI, a fim de lhe permitir 
continuar a apoiar a economia europeia e 
a sua recuperação. A União deve poder 
manter a sua participação global no capital 
do FEI. Deverá ser prevista uma dotação 
financeira suficiente, para o efeito, no 
quadro financeiro plurianual revisto para 
o período em curso.

(12) A fim de garantir uma 
recuperação estável e sustentável na 
União, deve evitar-se a ingerência política 
nas decisões de investimento, pelo que a 
Comissão não deve ter a possibilidade de 
participar num ou mais possíveis aumentos 
de capital do Fundo Europeu de 
Investimento (FEI). A União deve reduzir, 
de forma gradual mas rápida, a sua 
participação global no capital do FEI.

Or. en

Alteração 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de canalizar o apoio para a 
economia europeia através do Fundo 
Europeu de Investimento (FEI), a 
Comissão deve ter a possibilidade de 
participar num ou mais possíveis aumentos 
de capital do FEI, a fim de lhe permitir 
continuar a apoiar a economia europeia e a 
sua recuperação. A União deve poder 
manter a sua participação global no capital 
do FEI. Deverá ser prevista uma dotação 
financeira suficiente, para o efeito, no 
quadro financeiro plurianual revisto para o 
período em curso.

(12) A fim de canalizar o apoio para a 
economia europeia através do Fundo 
Europeu de Investimento (FEI), após 
parecer do Parlamento Europeu, a 
Comissão deve ter a possibilidade de 
participar num ou mais possíveis aumentos 
de capital do FEI, a fim de lhe permitir 
continuar a apoiar a economia europeia e a 
sua recuperação. A União deve poder 
manter a sua participação global no capital 
do FEI. Deverá ser prevista uma dotação 
financeira suficiente, para o efeito, no 
quadro financeiro plurianual revisto para o 
período em curso.

Or. en
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Alteração 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Para evitar eventuais conflitos de 
interesse e maximizar o efeito na 
economia real e no emprego, as empresas 
que beneficiem de financiamento do 
FEIE através da secção de apoio à 
solvabilidade devem, durante o período da 
garantia, ficar sujeitas a restrições 
relativas a pagamentos de dividendos, à 
remuneração dos executivos e a 
recompras de ações.

Or. en

Alteração 139
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de evitar abusos e 
maximizar o efeito na economia real e no 
emprego, o Comité de Investimento pode 
aplicar restrições temporárias ao 
pagamento de dividendos no que se refere 
a empresas beneficiárias que receberam 
financiamento do FEIE através da secção 
de apoio à solvabilidade.

Or. en

Justificação

O capital injetado através da secção de apoio à solvabilidade deve ser utilizado para 
garantir a sobrevivência da empresa, daí poderem ser necessárias restrições temporárias ao 
pagamento de dividendos.
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Alteração 140
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deverá ser estabelecido um 
montante de 100 000 000 EUR para 
apoiar a criação e a gestão de fundos de 
investimento, veículos de finalidade 
especial e plataformas de investimento 
nos Estados-Membros, em especial 
naqueles que não têm mercados 
desenvolvidos de fundos de capital 
próprio, e para apoiar a transformação 
ecológica e digital das empresas 
financiadas ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deverá ser estabelecido um 
montante de 100 000 000 EUR para apoiar 
a criação e a gestão de fundos de 
investimento, veículos de finalidade 
especial e plataformas de investimento nos 
Estados-Membros, em especial naqueles 
que não têm mercados desenvolvidos de 
fundos de capital próprio, e para apoiar a 
transformação ecológica e digital das 
empresas financiadas ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade.

(13) Deverá ser estabelecido um 
montante de 100 000 000 EUR para apoiar 
a criação, a gestão e o acompanhamento 
de fundos de investimento, veículos de 
finalidade especial e plataformas de 
investimento nos Estados-Membros, em 
especial naqueles que não têm mercados 
desenvolvidos de fundos de capital próprio, 
e para apoiar a transformação ecológica e 
digital das empresas financiadas ao abrigo 
da secção de apoio à solvabilidade.

Or. en
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Alteração 142
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deverá ser estabelecido um 
montante de 100 000 000 EUR para apoiar 
a criação e a gestão de fundos de 
investimento, veículos de finalidade 
especial e plataformas de investimento nos 
Estados-Membros, em especial naqueles 
que não têm mercados desenvolvidos de 
fundos de capital próprio, e para apoiar a 
transformação ecológica e digital das 
empresas financiadas ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade.

(13) Deverá ser estabelecido um 
montante de 150 000 000 EUR para apoiar 
a criação e a gestão de fundos de 
investimento, veículos de finalidade 
especial e plataformas de investimento nos 
Estados-Membros, em especial naqueles 
que não têm mercados desenvolvidos de 
fundos de capital próprio, e para apoiar a 
transformação ecológica e digital das 
empresas financiadas ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade.

Or. en

Alteração 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de assegurar a 
responsabilização perante os cidadãos 
europeus, o BEI deve comunicar 
regularmente informações ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o progresso, 
o impacto e as operações do Instrumento 
de Apoio à Solvabilidade, em especial no 
que se refere ao número de operações 
realizadas, à cobertura geográfica e 
setorial e ao impacto social, incluindo 
dados claros sobre o volume total de 
emprego mantido ou criado nas empresas 
que receberam apoio à solvabilidade. A 
pedido do Parlamento Europeu, o 
Presidente do Conselho Diretivo e o 
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Diretor Executivo deverão participar em 
audições e responder a perguntas num 
prazo determinado. A Comissão deverá 
apresentar anualmente informações sobre 
a situação do fundo de garantia.

Or. en

Alteração 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O Comité de Investimento ao 
abrigo do Regulamento InvestEU deve 
passar a ser responsável pela concessão 
da garantia da UE também ao abrigo do 
presente regulamento, logo que esteja 
estabelecido.

Suprimido

Or. en

Alteração 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O Comité de Investimento ao 
abrigo do Regulamento InvestEU deve 
passar a ser responsável pela concessão da 
garantia da UE também ao abrigo do 
presente regulamento, logo que esteja 
estabelecido.

(14) O Comité de Investimento ao 
abrigo do Regulamento InvestEU deve 
passar a ser responsável pela concessão da 
garantia da UE também ao abrigo do 
presente regulamento, logo que esteja 
estabelecido. Com vista a garantir 
decisões e conhecimentos especializados 
adequados, deve ser criado um subcomité 
específico para a secção de apoio à 
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solvabilidade.

Or. en

Alteração 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O apoio concedido ao abrigo da 
secção do apoio à solvabilidade deve 
incluir disposições destinadas a assegurar 
a luta contra o branqueamento de capitais 
e a elisão, a fraude e o abuso fiscais, bem 
como a manutenção do bom 
funcionamento do mercado interno. Nesse 
sentido, as entidades que beneficiem de 
apoio, ou os intermediários financeiros ou 
os veículos elegíveis aprovados que levem 
a cabo projetos ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade, não devem estar 
estabelecidos ou constituídos, nem ser 
controlados por acionistas situados em 
jurisdições que figuram na lista da UE de 
jurisdições não cooperantes, nem em 
jurisdições identificadas, nos termos da 
Diretiva (UE) 2015/849 como países 
terceiros de risco elevado com deficiências 
estratégicas nos respetivos regimes 
nacionais anti-branqueamento de capitais 
e de combate ao financiamento do 
terrorismo. O BEI deve comunicar 
regularmente informações ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre as medidas 
tomadas, numa base contínua, para 
detetar e evitar a fraude.

Or. en

Alteração 147
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Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) De modo a assegurar a devida 
responsabilização democrática, o BEI 
deve apresentar regularmente 
informações ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a implementação, o 
impacto e as atividades do Instrumento de 
Apoio à Solvabilidade. O BEI deve, em 
particular, fornecer dados sobre o número 
de operações realizadas, a cobertura 
geográfica na União, a quantidade de 
apoio concedido a PME e a forma como o 
Instrumento se alinha com as prioridades 
da UE como o Pacto Ecológico Europeu e 
a estratégia sobre o futuro digital da 
Europa. A pedido do Parlamento 
Europeu, o Presidente do Conselho 
Diretivo e o Diretor Executivo deverão 
participar em audições e responder a 
perguntas num prazo determinado. A 
Comissão deverá apresentar anualmente 
informações sobre a situação do fundo de 
garantia.

Or. en

Alteração 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de assegurar a 
responsabilização perante os cidadãos 
europeus, o BEI deve comunicar 
regularmente informações ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o progresso, 
o impacto e as operações do Instrumento 
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de Apoio à Solvabilidade, em especial no 
que se refere ao número de operações 
realizadas, à cobertura geográfica e 
setorial e ao impacto social, dando 
especial destaque aos postos de trabalho 
mantidos graças ao acesso à secção de 
apoio à solvabilidade. A pedido do 
Parlamento Europeu, o Presidente do 
Conselho Diretivo e o Diretor Executivo 
deverão participar em audições e 
responder a perguntas num prazo 
determinado. A Comissão deverá 
apresentar anualmente informações sobre 
a situação do fundo de garantia.

Or. en

Alteração 149
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de assegurar um elevado 
nível de responsabilização e transparência 
democráticas, o BEI deve preparar um 
relatório anual sobre a utilização de 
fundos ao abrigo do IAS. Mediante pedido 
da comissão competente do Parlamento 
Europeu, o Presidente do Conselho 
Diretivo e o Diretor Executivo devem 
disponibilizar-se para comparecer em 
audições, de modo a fornecerem 
informações sobre o estado do 
instrumento.

Or. en

Alteração 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) O apoio concedido ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade deve 
contribuir ativamente para a manutenção 
do mais elevado nível de emprego 
possível, ou, caso não seja possível manter 
o nível de emprego que existia antes da 
pandemia, para ajudar as empresas que 
disponibilizam claras oportunidades de 
requalificação.

Or. en

Alteração 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Para evitar a fragmentação do 
mercado único e assegurar a devida 
distribuição dos investimentos garantidos 
pela secção de apoio à solvabilidade, o 
Grupo BEI deve disponibilizar 
anualmente uma lista dos beneficiários 
finais.

Or. en

Alteração 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de complementar 
determinados elementos não essenciais do 
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presente regulamento no tocante à 
determinação, por um lado, dos 
Estados-Membros e dos setores 
economicamente mais atingidos e, por 
outro, dos Estados-Membros em que a 
possibilidade de auxílio estatal à 
solvabilidade é mais limitada, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE no que diz respeito ao 
estabelecimento de indicadores e à 
metodologia para a respetiva aplicação. 
Os indicadores e a metodologia 
estabelecidos pela Comissão devem ser 
coerentes com a chave de repartição 
aplicável ao Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratem da preparação dos atos delegados.

Or. en

Alteração 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração
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(9) «Empresas», para efeitos da secção 
de apoio à solvabilidade, as empresas de 
execução de projetos, as parcerias 
público-privadas e outras estruturas 
jurídicas.

(9) «Empresas», para efeitos da secção 
de apoio à solvabilidade, as empresas de 
execução de projetos, as parcerias 
público-privadas e outras estruturas 
jurídicas estabelecidas em 
Estados-Membros que respeitem os 
valores fundamentais da União e o Estado 
de direito.

Or. en

Alteração 154
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Empresas», para efeitos da secção 
de apoio à solvabilidade, as empresas de 
execução de projetos, as parcerias público-
privadas e outras estruturas jurídicas.

(9) «Empresas», para efeitos da secção 
de apoio à solvabilidade, as PME, as 
empresas de execução de projetos, as 
parcerias público-privadas e outras 
estruturas jurídicas.

Or. en

Alteração 155
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A solvabilidade das empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
operam na União.

c) A solvabilidade das empresas 
estabelecidas num Estado-Membro, que 
realizam a maioria das suas atividades na 
União e que não estão envolvidas em 
evasão ou elisão fiscais.
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Or. en

Alteração 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A solvabilidade das empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
operam na União.

c) A solvabilidade das empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
operam na União, com especial destaque 
para as PME, que devem representar pelo 
menos 50 % do apoio concedido.

Or. en

Alteração 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A solvabilidade das empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
operam na União.

c) A solvabilidade das empresas 
estabelecidas num Estado-Membro, que 
operam na União e que foram 
negativamente afetadas pela pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Alteração 158
Frances Fitzgerald
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A solvabilidade das empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
operam na União.

c) A solvabilidade das empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
operam na União, com especial destaque 
para as PME.

Or. en

Alteração 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) a remuneração das operações ao 
abrigo da garantia da UE, em consonância 
com a política de preços do BEI; no que 
diz respeito à secção de apoio à 
solvabilidade, podem ser acordadas outras 
disposições;

iv) a remuneração das operações ao 
abrigo da garantia da UE, em consonância 
com a política de preços do BEI;

Or. en

Alteração 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – subalínea v)
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Texto em vigor Alteração

(3-A) No artigo 4.º, n.º 2, alínea a), a 
subalínea v) passa a ter a seguinte 
redação:

(v) os procedimentos que contribuam, 
sem prejuízo do Protocolo n.º 5 relativo aos 
Estatutos do Banco Europeu de 
Investimento, anexado ao TUE e ao TFUE, 
e das prerrogativas do BEI nele 
estabelecidas, para uma redução do custo 
de financiamento da operação suportado 
pelo beneficiário do financiamento do BEI 
no âmbito do FEIE, nomeadamente através 
da modulação da remuneração da garantia 
da UE, se for necessário, nomeadamente 
em situações em que condições de tensão 
nos mercados financeiros impeçam a 
realização de um projeto viável, ou se for 
necessário, para facilitar a criação de 
plataformas de investimento ou o 
financiamento de projetos em setores ou 
áreas em que exista uma falha importante 
do mercado ou um nível subótimo de 
investimento, na medida em que tal não 
afete de forma significativa o 
financiamento necessário do 
provisionamento do Fundo de Garantia;

«(v) os procedimentos que contribuam, 
sem prejuízo do Protocolo n.º 5 relativo aos 
Estatutos do Banco Europeu de 
Investimento, anexado ao TUE e ao TFUE, 
e das prerrogativas do BEI nele 
estabelecidas, para uma redução do custo 
de financiamento da operação suportado 
pelo beneficiário do financiamento do BEI 
no âmbito do FEIE, nomeadamente através 
da modulação da remuneração da garantia 
da UE, se for necessário, nomeadamente 
em situações em que condições de tensão 
nos mercados financeiros impeçam a 
realização de um projeto viável, ou se for 
necessário, para facilitar a criação de 
plataformas de investimento ou o 
financiamento de empresas e projetos em 
setores ou áreas em que exista uma falha 
importante do mercado ou um nível 
subótimo de investimento, na medida em 
que tal não afete de forma significativa o 
financiamento necessário do 
provisionamento do Fundo de Garantia;»

Or. en

(02015R1017)

Alteração 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – terceiro travessão

Texto da Comissão Alteração

- apoio a fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento ou 

- apoio a fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento ou 
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outras modalidades ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade.

outras modalidades ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade, sobretudo os que 
facilitem o investimento nos 
Estados-Membros e nos setores mais 
gravemente afetados pela pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Alteração 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – terceiro travessão

Texto da Comissão Alteração

- apoio a fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento ou 
outras modalidades ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade.

- apoio a fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento ou 
outras modalidades estabelecidas pelo 
Grupo BEI ou por bancos ou instituições 
de fomento nacionais ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade.

Or. en

Alteração 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

(4-A) No artigo 5.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

De acordo com as orientações de De acordo com as orientações de 
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investimento constantes do anexo II, o 
Conselho Diretivo ajusta o portefólio de 
projetos no que respeita aos setores e aos 
países, com base numa monitorização 
contínua da evolução das condições de 
mercado nos Estados-Membros e do 
ambiente de investimento, a fim de 
contribuir para superar falhas de mercado e 
níveis subótimos de investimento, 
incluindo os problemas resultantes da 
fragmentação financeira. Ao proceder a 
esse ajustamento, o Conselho Diretivo 
deve evitar uma abordagem mais arriscada 
do que o necessário.

investimento constantes do anexo II, o 
Conselho Diretivo ajusta o portefólio de 
projetos no que respeita aos setores e aos 
países, com base numa monitorização 
contínua da evolução das condições de 
mercado nos Estados-Membros e do 
ambiente de investimento, a fim de 
contribuir para superar falhas de mercado e 
níveis subótimos de investimento, 
incluindo os problemas resultantes da 
fragmentação financeira, e, para efeitos da 
secção de apoio à solvabilidade, para ter 
em conta o impacto de um prolongamento 
ou recrudescimento da pandemia de 
COVID-19. Ao proceder a esse 
ajustamento, o Conselho Diretivo deve 
evitar uma abordagem mais arriscada do 
que o necessário.

Or. en

(32015R1017)

Alteração 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Ao artigo 5.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O Conselho Diretivo deve, no 
âmbito da secção de apoio à solvabilidade, 
ajustar o portefólio de projetos, a fim de 
garantir que o apoio é prioritariamente 
concedido a empresas com um elevado 
potencial de transformação ecológica ou 
digital.»

Or. en
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Alteração 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 
não estavam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais,8 
no final de 2019, mas que, desde então, 
enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19;

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 
não estavam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais,8 
no final de 2019, mas que, desde então, 
enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19, na condição de 
que o seu nível de endividamento não 
ultrapasse o quíntuplo dos seus capitais 
próprios;

Além disso, o apoio ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade só é concedido às 
empresas que:
- adotem planos em conformidade com as 
orientações referidas no anexo II, 
secção 6, alínea d);
- cumpram as salvaguardas mínimas 
referidas no artigo 18.º do Regulamento 
(UE) 2020/852;
- não tenham estado implicadas ou não 
sejam atualmente investigadas por ou 
acusadas de crimes de branqueamento de 
capitais, financiamento do terrorismo, 
elisão fiscal, fraude fiscal ou evasão 
fiscal; - quando apresentam um volume 
de negócios consolidado superior a 
750 000 000 EUR, elaboram e 
disponibilizam ao público, gratuitamente, 
um relatório com as informações a que se 
refere o artigo 89.º, n.º 1, da Diretiva 
2013/36/UE;
- não façam parte de um grupo com filiais 
sem atividade económica real localizadas 
num país constante da lista da UE de 
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jurisdições não cooperantes;
- não paguem dividendos, reservas e 
prémios, nem procedam à recompra de 
ações por um período de dois anos a 
contar do início do apoio no âmbito do 
IAS;

_________________ _________________
8 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

8 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Alteração 166
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 
não estavam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais,8 
no final de 2019, mas que, desde então, 
enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19;

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 
não estavam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais,8 
no final de 2019, mas que, desde então, 
enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19. Mediante pedido, 
as empresas devem ser capazes de 
demonstrar que o seu modelo de negócio 
era viável no final de 2019.

_________________ _________________
8 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 

8 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
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aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Alteração 167
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 
não estavam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais,8 
no final de 2019, mas que, desde então, 
enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19;

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 
são financeiramente fiáveis a longo prazo 
e que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais,8 no final de 2019, mas que, desde 
então, enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19;

_________________ _________________
8 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

8 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Alteração 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas que 
não estavam em dificuldades, na aceção 
das regras em matéria de auxílios estatais,8 
no final de 2019, mas que, desde então, 
enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19;

Contudo, só será concedido apoio ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
se este apoio se destinar a empresas viáveis 
que não estavam em dificuldades, na 
aceção das regras em matéria de auxílios 
estatais,8 no final de 2019, mas que, desde 
então, enfrentam riscos significativos de 
solvabilidade devido à crise provocada pela 
pandemia de COVID-19;

_________________ _________________
8 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

8 Nos termos do artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.° do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Alteração 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No artigo 6.º, n.º 1, alínea a), é 
aditado o seguinte parágrafo:
«Com vista a classificar as possíveis 
empresas beneficiárias ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade, nos 
termos do artigo 7.º, n.º 12, do presente 
regulamento, a Comissão deve 
desenvolver um painel de avaliação 
separado, especificamente concebido para 
essa secção, a fim de proporcionar um 
quadro de avaliação para os fundos, os 
veículos de finalidade especial, as 
plataformas de investimento ou outras 
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modalidades estabelecidas pelo Grupo 
BEI ou por bancos ou instituições de 
fomento nacionais ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade. Apenas serão 
elegíveis para apoio ao abrigo do IAS as 
empresas que obtenham uma 
classificação mínima a nível global e para 
cada secção específica. Esse painel de 
avaliação deve, de forma complementar 
aos rácios financeiros padrão e aos 
indicadores utilizados para avaliar a 
viabilidade e as perspetivas comerciais da 
empresa, proporcionar um quadro para a 
avaliação dos planos a que se refere o 
anexo II, secção 6, alínea d). O painel de 
avaliação, que constitui uma ferramenta à 
disposição do Comité de Investimento 
para estabelecer as prioridades de 
utilização da garantia da UE nas 
operações, incluindo o apoio prestado 
pela secção de apoio à solvabilidade a 
empresas específicas, que demonstrem as 
melhores pontuações e o maior valor 
acrescentado, deve ficar publicamente 
disponível após a assinatura de um 
projeto. Essa publicação não deve conter 
informações comercialmente sensíveis. Os 
fundos, veículos de finalidade especial, as 
plataformas de investimento ou outras 
modalidades estabelecidas pelo Grupo 
BEI ou por bancos ou instituições de 
fomento nacionais ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade devem, regra geral, 
disponibilizar instrumentos equiparáveis a 
capital próprio a empresas que excedem, 
num nível médio ou baixo, o limiar 
mínimo definido para os indicadores 
utilizados para avaliar a viabilidade e as 
perspetivas financeiras da empresa. O 
apoio é concedido às empresas na forma 
de capital próprio com voto ordinário, sob 
reserva de uma obrigação de publicar 
informações não financeiras nos termos 
do artigo 19.º-A ou 29.º-A da Diretiva 
2013/34/UE, e a preços e em condições 
que não confiram uma vantagem à 
empresa.»
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Or. en

Alteração 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

(5-A) No artigo 6.º, n.º 1, a alínea b) é 
alterada do seguinte modo:

b) Sejam compatíveis com as políticas 
da União, nomeadamente com os objetivos 
de crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, de criação de emprego de 
qualidade e de coesão económica, social e 
territorial;

b) Sejam compatíveis com as políticas 
da União, nomeadamente com os objetivos 
de crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, de criação de emprego de 
qualidade, de coesão económica, social e 
territorial e de transformação ecológica e 
digital;

Or. en

Alteração 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, 
as operações subjacentes realizadas pelos 
intermediários financeiros podem ser 
limitadas a uma dimensão mínima nas 
operações de financiamento e de 
investimento no âmbito da secção de 
apoio à solvabilidade.

3. O apoio concedido às empresas 
não excede o montante previsto de 
prejuízos contabilísticos decorrentes da 
crise da COVID-19.

Or. en
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Alteração 172
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, 
as operações subjacentes realizadas pelos 
intermediários financeiros podem ser 
limitadas a uma dimensão mínima nas 
operações de financiamento e de 
investimento no âmbito da secção de apoio 
à solvabilidade.

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, 
as operações subjacentes realizadas pelos 
intermediários financeiros devem ser 
limitadas a uma dimensão mínima nas 
operações de financiamento e de 
investimento no âmbito da secção de apoio 
à solvabilidade.

Or. en

Alteração 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

(7-A) No artigo 7.º, o n.º 2 é alterado do 
seguinte modo:

2. O Acordo FEIE deve estipular que 
o FEIE seja governado por um Conselho 
Diretivo, o qual está incumbido de definir, 
para efeitos da utilização da garantia da UE 
e de acordo com os objetivos gerais fixados 
no artigo 9.º, n.º 2:

2. O Acordo FEIE deve estipular que 
o FEIE seja governado por um Conselho 
Diretivo equilibrado em termos de género, 
o qual está incumbido de definir, para 
efeitos da utilização da garantia da UE e de 
acordo com os objetivos gerais fixados no 
artigo 9.º, n.º 2:

Or. en
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Alteração 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.º 7

Texto em vigor Alteração

(7-A) O artigo 7.º, n.º 7, é alterado do 
seguinte modo:

O Acordo FEIE deve estipular que o FEIE 
tenha um Comité de Investimento, que 
deve ser responsável pela análise dos 
projetos potenciais em sintonia com as 
políticas de investimento do FEIE e pela 
aprovação do apoio da garantia da UE para 
operações do BEI relativas a projetos que 
cumpram os requisitos dos artigos 6.º e 9.º, 
independentemente da localização 
geográfica, nos termos do artigo 8.º, desses 
projetos. Além disso, o Comité de 
Investimento é o órgão competente para 
aprovar as operações com as plataformas 
de investimento e com os bancos ou 
instituições de fomento nacionais.

O Acordo FEIE deve estipular que o FEIE 
tenha um Comité de Investimento, que 
deve ser responsável pela análise dos 
projetos potenciais em sintonia com as 
políticas de investimento do FEIE e pela 
aprovação do apoio da garantia da UE para 
operações do BEI relativas a projetos que 
cumpram os requisitos dos artigos 6.º e 9.º, 
independentemente da localização 
geográfica, nos termos do artigo 8.º, desses 
projetos, à exceção de projetos ao abrigo 
da secção de apoio à solvabilidade em 
relação aos quais a localização geográfica 
constitui um fator pertinente. Além disso, 
o Comité de Investimento é o órgão 
competente para aprovar as operações com 
as plataformas de investimento e com os 
bancos ou instituições de fomento 
nacionais.

Or. en

(32015R1017)

Alteração 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.° 8 - parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) Ao artigo 7.º, n.º 8, após o primeiro 
parágrafo, é aditado o seguinte 
parágrafo:
«Sempre que necessite de uma análise 
concreta ou de conhecimentos 
especializados, o Comité de Investimento 
é apoiado por um subcomité específico; 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, deve ser criado um 
subcomité para o apoio à solvabilidade.»

Or. en

Alteração 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea i)

Texto em vigor Alteração

(7-B) No artigo 7.º, n.º 8, terceiro 
parágrafo, a alínea i) é alterada do 
seguinte modo:

i) indústrias culturais e criativas; «i) Indústrias culturais e criativas, 
incluindo as indústrias do vestuário e da 
moda;»

Or. en

Alteração 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea l-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) No artigo 7.º, n.º 8, terceiro 
parágrafo, é aditada a seguinte alínea:
«l-A) turismo e hotelaria;»

Or. en

Alteração 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-D (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 7 – n.º 14

Texto em vigor Alteração

(7-D) No artigo 7.º, n.º 14, o primeiro 
parágrafo é alterado do seguinte modo:

14. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 23.º, 
n.os 1 a 3 e n.º 5, para completar o presente 
regulamento criando um painel de 
avaliação de indicadores a utilizar pelo 
Comité de Investimento para garantir uma 
avaliação independente e transparente da 
utilização potencial e efetiva da garantia da 
UE. Esses atos delegados são elaborados 
em diálogo estreito com o BEI.

14. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 23.º, 
n.os 1 a 3 e n.º 5, para completar o presente 
regulamento criando um painel de 
avaliação de indicadores a utilizar pelo 
Comité de Investimento para garantir uma 
avaliação independente e transparente da 
utilização potencial e efetiva da garantia da 
UE e para definir em maior detalhe o 
painel de avaliação a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 1, alínea a). Esses atos 
delegados são elaborados em diálogo 
estreito com o BEI.

Or. en

(02015R1017)

Alteração 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, só as empresas estabelecidas 
num Estado-Membro e que operam na 
União podem beneficiar de apoio através 
de operações de financiamento e de 
investimento ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, só as empresas estabelecidas 
num Estado-Membro e que operam na 
União podem beneficiar de apoio através 
de operações de financiamento e de 
investimento ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade. O Conselho Diretivo 
determina, à luz de possíveis 
preocupações em matéria de ordem ou 
segurança públicas, os eventuais 
requisitos necessários no que se refere ao 
controlo efetivo da empresa beneficiária 
de apoio.

Or. en

Alteração 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, só as empresas estabelecidas 
num Estado-Membro e que operam na 
União podem beneficiar de apoio através 
de operações de financiamento e de 
investimento ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, só as empresas estabelecidas 
num Estado-Membro e que realizam a 
maioria das suas atividades na União 
podem beneficiar de apoio através de 
operações de financiamento e de 
investimento ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade.

Or. en

Alteração 181
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, só as empresas estabelecidas 
num Estado-Membro e que operam na 
União podem beneficiar de apoio através 
de operações de financiamento e de 
investimento ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, só as empresas estabelecidas 
num Estado-Membro e que operam na 
União em conformidade com as condições 
dispostas no artigo 6.º podem beneficiar de 
apoio através de operações de 
financiamento e de investimento ao abrigo 
da secção de apoio à solvabilidade.

Or. en

Alteração 182
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

(10) No artigo 9.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo, o proémio passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

«As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu9 e com a estratégia para 
construir o futuro digital da Europa10, e 
devem apoiar uma recuperação inclusiva 
e simétrica na sequência da pandemia de 
COVID-19, bem como um dos seguintes 
objetivos gerais:»
_________________
9 COM(2019)640 final.
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10 COM(2020)67 final.

Or. en

Alteração 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu9 e com a estratégia para construir 
o futuro digital da Europa10, e devem 
apoiar uma recuperação inclusiva e 
simétrica na sequência da pandemia de 
COVID-19, bem como um dos seguintes 
objetivos gerais:

As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas e os objetivos da 
União, nomeadamente com o Pacto 
Ecológico Europeu9, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de 
Paris, o princípio «não prejudicar 
significativamente», o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, a transição justa para 
uma economia neutra em carbono até 
2050, o mais tardar, a Nova Estratégia 
Industrial para a Europa9-A e com a 
estratégia para construir o futuro digital da 
Europa10, e devem apoiar uma recuperação 
inclusiva e simétrica na sequência da 
pandemia de COVID-19, bem como um 
dos seguintes objetivos gerais:

_________________ _________________
9 COM(2020)640 final. 9 COM(2020)640 final.

9-A COM(2020)102 final.
10 COM(2019)67 final. 10 COM(2019)67 final.

Or. en

Alteração 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu9 e com a estratégia para construir 
o futuro digital da Europa10, e devem 
apoiar uma recuperação inclusiva e 
simétrica na sequência da pandemia de 
COVID-19, bem como um dos seguintes 
objetivos gerais:

As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas, os objetivos e 
os compromissos da União, em especial 
com os objetivos climáticos da União 
fixados no [Regulamento (UE) 2020/XXX, 
que estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática («Lei Europeia do 
Clima»)], nomeadamente com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, com o Pacto 
Ecológico Europeu9 e com a estratégia para 
construir o futuro digital da Europa10, e 
devem apoiar uma recuperação inclusiva e 
simétrica na sequência da pandemia de 
COVID-19, bem como um dos seguintes 
objetivos gerais:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Alteração 185
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu9 e com a estratégia para construir 
o futuro digital da Europa10, e devem 
apoiar uma recuperação inclusiva e 
simétrica na sequência da pandemia de 
COVID-19, bem como um dos seguintes 

As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu9, com a estratégia para construir o 
futuro digital da Europa10, com a 
Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital e com a 
Nova Estratégia Industrial para uma 
Europa ecológica e digital, e devem apoiar 
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objetivos gerais: uma recuperação inclusiva e simétrica na 
sequência da pandemia de COVID-19, bem 
como um dos seguintes objetivos gerais:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Alteração 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu9 e com a estratégia para construir 
o futuro digital da Europa10, e devem 
apoiar uma recuperação inclusiva e 
simétrica na sequência da pandemia de 
COVID-19, bem como um dos seguintes 
objetivos gerais:

As operações em causa devem ser 
coerentes com as políticas da União, 
nomeadamente com o Pacto Ecológico 
Europeu9, com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e com a estratégia para 
construir o futuro digital da Europa10, e 
devem apoiar uma recuperação inclusiva e 
simétrica na sequência da pandemia de 
COVID-19, bem como um dos seguintes 
objetivos gerais:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Alteração 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea b) – parte introdutória
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Texto em vigor Alteração

(10-A) No artigo 9.º, n.º 2, alínea b), o 
proémio passa a ter a seguinte redação:

b) Desenvolvimento do setor da energia em 
conformidade com as prioridades da União 
no domínio da energia, incluindo a 
segurança do aprovisionamento energético, 
e com os objetivos globais para 2020, 2030 
e 2050 em matéria de clima e energia, em 
especial através de:

b) Desenvolvimento do setor da 
energia em conformidade com as 
prioridades da União no domínio da 
energia, incluindo a segurança do 
aprovisionamento energético, com os 
objetivos globais para 2020, 2030 e 2050 
em matéria de clima e energia, com o 
Pacto Ecológico Europeu e com a política 
do BEI em matéria de concessão de 
crédito no setor da energia, em especial 
através de:

Or. en

Alteração 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea c) – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

(10-A) No artigo 9.º, n.º 2, parágrafo 3, 
alínea c), o proémio passa a ter a seguinte 
redação:

c) Desenvolvimento das infraestruturas dos 
transportes e de equipamentos e 
tecnologias inovadoras para os transportes, 
em especial através de:

c) Desenvolvimento das 
infraestruturas dos transportes e de 
equipamentos e tecnologias inovadoras 
para os transportes, a par da 
transformação do setor dos transportes 
rumo à neutralidade climática, em 
especial através de:

Or. en

Alteração 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
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Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea g) – subalínea vi)

Texto em vigor Alteração

(10-A) No artigo 9.º, n.º 2, parágrafo 3, 
alínea g), a subalínea vi) passa a ter a 
seguinte redação:

vi) turismo. vi) turismo e hotelaria.

Or. en

(32015R1017)

Alteração 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) ter como objetivo que pelo menos 
40 % do financiamento do FEIE ao abrigo 
da secção infraestruturas e inovação sirva 
para apoiar componentes de projetos que 
contribuam para a ação climática, em 
consonância com os compromissos 
assumidos na 21.ª Conferência das Partes 
na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas (COP21). O 
financiamento do FEIE para as PME e para 
as empresas de média capitalização não 
deve entrar neste cálculo. O BEI deve 
utilizar a sua metodologia 
internacionalmente reconhecida para 
identificar as componentes ou quotas de 
custos de tais projetos relativos à ação 
climática;

(a) procurar estabelecer, numa fase 
posterior, que uma percentagem razoável 
de financiamento do FEIE (difícil de 
quantificar no momento presente) ao 
abrigo da secção infraestruturas e inovação 
sirva para apoiar componentes de projetos 
que contribuam para a ação climática, em 
consonância com os compromissos 
assumidos na 21.ª Conferência das Partes 
na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas (COP21). O 
financiamento do FEIE para as PME e para 
as empresas de média capitalização não 
deve entrar neste cálculo. O BEI deve 
utilizar a sua metodologia 
internacionalmente reconhecida para 
identificar as componentes ou quotas de 
custos de tais projetos relativos à ação 
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climática;

Or. en

Alteração 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) ter como objetivo que pelo menos 
40 % do financiamento do FEIE ao abrigo 
da secção infraestruturas e inovação sirva 
para apoiar componentes de projetos que 
contribuam para a ação climática, em 
consonância com os compromissos 
assumidos na 21.ª Conferência das Partes 
na Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(COP21). O financiamento do FEIE para 
as PME e para as empresas de média 
capitalização não deve entrar neste cálculo. 
O BEI deve utilizar a sua metodologia 
internacionalmente reconhecida para 
identificar as componentes ou quotas de 
custos de tais projetos relativos à ação 
climática;

(a) ter como objetivo que pelo menos 
40 % do financiamento do FEIE ao abrigo 
da secção infraestruturas e inovação sirva 
para apoiar componentes de projetos que 
contribuam para a ação climática, em 
consonância com o Pacto Ecológico 
Europeu, com o Acordo de Paris e com o 
princípio «não prejudicar 
significativamente». O financiamento do 
FEIE para as PME e para as empresas de 
média capitalização não deve entrar neste 
cálculo. O BEI deve utilizar a sua 
metodologia internacionalmente 
reconhecida para identificar as 
componentes ou quotas de custos de tais 
projetos relativos à ação climática;

Or. en

Alteração 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) ter como objetivo que pelo menos 
40 % do financiamento do FEIE ao abrigo 
da secção infraestruturas e inovação sirva 
para apoiar componentes de projetos que 
contribuam para a ação climática, em 
consonância com os compromissos 
assumidos na 21.ª Conferência das Partes 
na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas (COP21). O 
financiamento do FEIE para as PME e para 
as empresas de média capitalização não 
deve entrar neste cálculo. O BEI deve 
utilizar a sua metodologia 
internacionalmente reconhecida para 
identificar as componentes ou quotas de 
custos de tais projetos relativos à ação 
climática;

(a) ter como objetivo que pelo menos 
80 % do financiamento do FEIE ao abrigo 
da secção infraestruturas e inovação sirva 
para apoiar componentes de projetos que 
contribuam para a ação climática, em 
consonância com os compromissos 
assumidos na 21.ª Conferência das Partes 
na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas (COP21). O 
financiamento do FEIE para as PME e para 
as empresas de média capitalização não 
deve entrar neste cálculo. O BEI deve 
utilizar a sua metodologia 
internacionalmente reconhecida para 
identificar as componentes ou quotas de 
custos de tais projetos relativos à ação 
climática;

Or. en

Alteração 193
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos 
Estados-Membros e nos setores 
economicamente mais afetados pela 
pandemia de COVID-19;

(b) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos 
Estados-Membros e nos setores 
economicamente mais afetados pela 
pandemia de COVID-19, garantindo, 
simultaneamente, o equilíbrio da 
distribuição geográfica do apoio entre os 
Estados-Membros. O Conselho Diretivo 
deve monitorizar de forma regular a 
cobertura geográfica e setorial do apoio, 
atualizando, quando necessário, os limites 
de diversificação e concentração, em 
conformidade com o anexo II, secção 8, 
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alínea b);

Or. en

Alteração 194
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos Estados-
Membros e nos setores economicamente 
mais afetados pela pandemia de COVID-
19;

(b) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis, que se 
comprometam a não recorrer aos 
despedimentos e a renunciar à 
distribuição de dividendos no período em 
causa, nos Estados-Membros e nos setores 
economicamente mais afetados pela 
pandemia de COVID-19;

Or. fr

Alteração 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos Estados-
Membros e nos setores economicamente 
mais afetados pela pandemia de COVID-

(b) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis, em particular 
as PME, nos Estados-Membros e nos 
setores economicamente mais afetados pela 
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19; pandemia de COVID-19;

Or. en

Alteração 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No artigo 9.º, n.º 2-A, é aditada a 
alínea b-A) com a seguinte redação:
(b-A) assegurar que pelo menos 50 % do 
financiamento ao abrigo da secção de 
apoio à solvabilidade é utilizado para 
apoiar atividades que se qualifiquem 
como sustentáveis do ponto de vista 
ambiental nos termos do Regulamento 
Taxonomia.

Or. en

Alteração 197
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos Estados-
Membros em que a disponibilidade de 
apoio do Estado à solvabilidade é mais 
limitada.

(c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos Estados-
Membros em que a disponibilidade de 
apoio do Estado à solvabilidade é mais 
limitada. O instrumento não apoia, direta 
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ou indiretamente, projetos que impliquem 
energias fósseis.

Or. fr

Alteração 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos Estados-
Membros em que a disponibilidade de 
apoio do Estado à solvabilidade é mais 
limitada.

c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos Estados-
Membros e setores em que as 
possibilidades de apoio do Estado à 
solvabilidade e o acesso a financiamento 
no mercado são mais limitados.

Or. en

Alteração 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos Estados-
Membros em que a disponibilidade de 
apoio do Estado à solvabilidade é mais 

c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis, em particular 
as PME, nos Estados-Membros em que a 
disponibilidade de apoio do Estado à 
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limitada. solvabilidade é mais limitada.

Or. en

Alteração 200
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis nos Estados-
Membros em que a disponibilidade de 
apoio do Estado à solvabilidade é mais 
limitada.

c) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade é utilizada para 
apoiar empresas elegíveis, em particular 
as PME, nos Estados-Membros em que a 
disponibilidade de apoio do Estado à 
solvabilidade é mais limitada.

Or. en

Alteração 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 9.º, n.º 2-A, é aditada a 
alínea c-A), com a seguinte redação:
c-A) assegurar que é prestada 
assistência técnica aos Estados-Membros 
e às empresas, em particular as PME, 
para potenciar a distribuição e absorção 
generalizadas do financiamento 
proveniente do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, mediante a utilização dos 
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instrumentos existentes no âmbito do 
FEIE, designadamente a Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento (PEAI);

Or. en

Alteração 202
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 9.º, n.º 2-A, é aditada a 
alínea c-A), com a seguinte redação:
c-A) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade é utilizada 
no apoio às empresas dos Estados-
Membros nos quais os auxílios estatais 
foram mais limitados desde o início da 
pandemia de COVID-19, com vista a 
garantir uma recuperação mais simétrica.

Or. en

Alteração 203
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 9.º, n.º 2-A, é aditada a 
alínea c-A), com a seguinte redação:
c-A) assegurar que pelo menos 70 % do 
financiamento do FEIE ao abrigo da 
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secção de apoio à solvabilidade é utilizado 
para apoiar pequenas e médias empresas 
(PME), na aceção da Recomendação 
2003/361/CE.

Or. en

Alteração 204
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-C (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) No artigo 9.º, n.º 2-A, é aditada a 
alínea c-B), com a seguinte redação:
c-B) assegurar que a maior parte do 
financiamento do FEIE ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade é utilizada 
para preservar postos de trabalho, para 
evitar a concentração do mercado e para 
colocar as empresas numa via de 
crescimento, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, com a Nova 
Estratégia Industrial para a Europa e 
com a estratégia para construir o futuro 
digital da Europa.

Or. en

Alteração 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-C (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração



PE655.933v01-00 96/142 AM\1211825PT.docx

PT

(12-C) No artigo 9.º, n.º 2-A, é aditada a 
alínea c-B), com a seguinte redação:
c-B) assegurar que o financiamento do 
FEIE ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade é utilizado para apoiar 
empresas elegíveis que tenham como 
objetivo contribuir para o cumprimento 
das metas climáticas e energéticas nos 
Estados-Membros que se comprometeram 
com e prossigam o objetivo de 
neutralidade climática até 2040.

Or. en

Alteração 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 2-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo deve, quando 
necessário, fornecer orientações 
pormenorizadas relativamente às alíneas a) 
a c).

O Conselho Diretivo deve, quando 
necessário, fornecer orientações 
pormenorizadas relativamente às alíneas a) 
a c). As operações de financiamento e de 
investimento que não sejam coerentes 
com a consecução dos objetivos climáticos 
da União não são elegíveis para apoio ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. en

Alteração 207
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 7-A
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao artigo 9.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
«7-A. Os beneficiários a quem seja 
concedido financiamento do FEIE não 
podem proceder ao pagamento de 
dividendos nem recomprar ações. A 
remuneração de qualquer membro da 
administração de um beneficiário que 
receba um financiamento do FEIE não 
deve exceder a componente fixa da 
remuneração desse membro em 31 de 
dezembro de 2019. No que se refere às 
pessoas que passaram a ocupar lugares de 
direção após a concessão de 
financiamento do FEIE, o limite aplicável 
é a remuneração fixa mais baixa de 
qualquer um dos quadros dirigentes em 
31 de dezembro de 2019. Não serão pagos, 
em circunstância alguma, prémios ou 
outros elementos de remuneração 
variáveis, ou comparáveis.»

Or. en

Alteração 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao artigo 9.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
«7-A. Os beneficiários a quem seja 
concedido financiamento do FEIE não 
podem, durante o período da garantia, 
proceder ao pagamento de dividendos, 
efetuar pagamentos não obrigatórios de 
cupões ou recomprar ações. A 
remuneração de qualquer membro da 
administração de um beneficiário que 
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receba um financiamento do FEIE não 
deve exceder a componente fixa da 
remuneração desse membro em 31 de 
dezembro de 2019. No que se refere às 
pessoas que passaram a ocupar lugares de 
direção após a concessão de 
financiamento do FEIE, o limite aplicável 
é a remuneração fixa mais baixa de 
qualquer um dos quadros dirigentes em 
31 de dezembro de 2019. Não serão pagos, 
em circunstância alguma, prémios ou 
outros elementos de remuneração 
variáveis, ou comparáveis.»

Or. en

Alteração 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao artigo 9.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
«7-A. Os beneficiários a quem seja 
concedido financiamento do FEIE não 
podem proceder ao pagamento de 
dividendos, efetuar pagamentos não 
obrigatórios de cupões ou recomprar 
ações. A remuneração de qualquer 
membro da administração de um 
beneficiário que receba um 
financiamento do FEIE não deve exceder 
a componente fixa da remuneração desse 
membro em 31 de dezembro de 2019. No 
que se refere às pessoas que passaram a 
ocupar lugares de direção após a 
concessão de financiamento do FEIE, o 
limite aplicável é a remuneração fixa 
mais baixa de qualquer um dos quadros 
dirigentes em 31 de dezembro de 2019. 
Não serão pagos, em circunstância 
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alguma, prémios ou outros elementos de 
remuneração variáveis, ou comparáveis.»

Or. en

Alteração 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Financiamentos ou garantias do 
BEI ao FEI que lhe permitam efetuar 
operações de empréstimo, garantia, 
contragarantia, outras formas de 
instrumentos de melhoria das condições de 
crédito, instrumentos do mercado de 
capitais e participações em capital ou 
equiparadas a capital, nomeadamente a 
favor de bancos ou instituições de fomento 
nacionais, plataformas de investimento, 
fundos ou veículos de finalidade especial;

b) Financiamentos ou garantias do 
BEI ao FEI que lhe permitam efetuar 
operações de empréstimo, garantia, 
contragarantia, outras formas de 
instrumentos de melhoria das condições de 
crédito, instrumentos do mercado de 
capitais e participações em capital ou 
equiparadas a capital, nomeadamente a 
favor de bancos ou instituições de fomento 
nacionais, plataformas de investimento, ou 
fundos ou veículos de finalidade especial 
estabelecidos pelo Grupo BEI ou por 
bancos ou instituições de fomento 
nacionais;

Or. en

Alteração 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantias do BEI aos bancos ou c) Garantias do BEI aos bancos ou 
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instituições de fomento nacionais, 
plataformas de investimento, fundos ou 
veículos de finalidade especial, no âmbito 
de uma contragarantia da garantia da UE.

instituições de fomento nacionais, 
plataformas de investimento, ou fundos ou 
veículos de finalidade especial 
estabelecidos pelo Grupo BEI ou por 
bancos ou instituições de fomento 
nacionais, no âmbito de uma 
contragarantia da garantia da UE.

Or. en

Alteração 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade, o FEI pode conceder 
garantias aos fundos e veículos de 
finalidade especial.

Ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade, o FEI pode conceder 
garantias aos fundos e veículos de 
finalidade especial estabelecidos pelo 
Grupo BEI ou por bancos ou instituições 
de fomento nacionais.

Or. en

Alteração 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 25 – alínea -a) (nova)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

-a) No n.º 1, o primeiro parágrafo é 
alterado do seguinte modo:
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Baseando-se nos atuais serviços de 
aconselhamento do BEI e da Comissão, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento (PEAI) tem por objetivo 
prestar apoio ao aconselhamento na 
identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento e constituir uma plataforma 
única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos na União. Este 
apoio inclui a prestação de apoio orientado 
para a utilização de assistência técnica para 
a estruturação dos projetos, para a 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, para a utilização de parcerias 
público-privadas e para a prestação de 
informações, se for caso disso, sobre 
questões relevantes relacionadas com o 
direito da União, tendo em conta as 
especificidades e as necessidades dos 
Estados-Membros com mercados 
financeiros menos desenvolvidos, bem 
como a situação nos diferentes setores.

Baseando-se nos atuais serviços de 
aconselhamento do BEI e da Comissão, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento (PEAI) tem por objetivo 
prestar apoio ao aconselhamento na 
identificação, preparação e 
desenvolvimento de projetos de 
investimento e constituir uma plataforma 
única de aconselhamento técnico para o 
financiamento de projetos na União. Este 
apoio inclui a prestação de apoio orientado 
para a utilização de assistência técnica para 
a estruturação dos projetos, para a 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, para a utilização de parcerias 
público-privadas e para a prestação de 
informações, se for caso disso, sobre 
questões relevantes relacionadas com o 
direito da União, bem como, para efeitos 
da secção de apoio à solvabilidade, sobre 
o estabelecimento, a estruturação e a 
gestão de veículos de finalidade especial, 
fundos, plataformas de investimento e 
outros veículos, tendo em conta as 
especificidades e as necessidades dos 
Estados-Membros com mercados 
financeiros menos desenvolvidos, bem 
como a situação nos diferentes setores.

Or. en

(32017R2396)

Alteração 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 24 – alínea -a) (nova)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

-a) No n.º 1, o segundo parágrafo é 
alterado do seguinte modo:
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A PEAI deve poder prestar assistência 
técnica nos domínios enumerados no artigo 
9.º, n. º 2, em especial a eficiência 
energética, a RTE-T e a mobilidade 
urbana. Deve igualmente apoiar a 
preparação desses projetos em matéria de 
ação climática e da economia circular ou 
dos seus componentes, em especial no 
contexto da COP 21, a preparação de 
projetos no setor digital, bem como a 
preparação de projetos a que se refere o 
artigo 5.º, n.º 1, terceiro parágrafo, segundo 
travessão.

A PEAI deve poder prestar assistência 
técnica nos domínios enumerados no artigo 
9.º, n.º 2, em especial a eficiência 
energética, a RTE-T e a mobilidade 
urbana. Deve igualmente apoiar a 
preparação desses projetos em matéria de 
ação climática e da economia circular, bem 
como a transição para uma economia 
justa, inclusiva, sustentável e neutra em 
carbono até 2050 o mais tardar ou para os 
seus componentes, em especial no contexto 
do Pacto Ecológico Europeu, do Acordo 
de Paris e do princípio «não prejudicar 
significativamente», e ainda a preparação 
de projetos no setor digital, bem como a 
preparação de projetos a que se refere o 
artigo 5.º, n.º 1, terceiro parágrafo, segundo 
travessão.

Or. en

Alteração 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 25 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14 – n.º 6-A

Texto em vigor Alteração

b-A) O n.º 6-A é alterado do seguinte 
modo:

A fim de desenvolver um amplo alcance 
geográfico dos serviços de aconselhamento 
em toda a União, bem como para mobilizar 
com sucesso os conhecimentos locais sobre 
o FEIE, é garantida uma presença local da 
PEAI se for necessário, tendo em conta os 
sistemas de apoio existentes, com vista à 
prestação de assistência concreta, pró-ativa 
e personalizada no terreno. Esta presença 
local é estabelecida nomeadamente nos 
Estados-Membros ou regiões que 

A fim de desenvolver um amplo alcance 
geográfico dos serviços de aconselhamento 
em toda a União, bem como para mobilizar 
com sucesso os conhecimentos locais sobre 
o FEIE, é garantida uma presença local da 
PEAI se for necessário, tendo em conta os 
sistemas de apoio existentes, com vista à 
prestação de assistência concreta, pró-ativa 
e personalizada no terreno. Esta presença 
local é estabelecida nomeadamente nos 
Estados-Membros ou regiões que 
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enfrentam dificuldades em desenvolver 
projetos ao abrigo do FEIE. A PEAI apoia 
a transferência de conhecimentos ao nível 
regional e local, a fim de desenvolver 
capacidades e conhecimentos 
especializados regionais e locais.

enfrentam dificuldades em desenvolver 
projetos ao abrigo do FEIE, e, para efeitos 
da secção de apoio à solvabilidade, nos 
Estados-Membros mais afetados pela 
pandemia de COVID-19. A PEAI apoia a 
transferência de conhecimentos ao nível 
regional e local, a fim de desenvolver 
capacidades e conhecimentos 
especializados regionais e locais.

Or. en

(32017R2396)

Alteração 216
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 26
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É disponibilizado um montante máximo de 
100 000 000 EUR para cobrir custos, 
serviços de aconselhamento e assistência 
técnica e administrativa para a criação e 
gestão de fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento e 
outros veículos para efeitos da secção de 
apoio à solvabilidade, incluindo o apoio 
referido no artigo 14.º, n.º 2, alínea i), com 
especial destaque para os Estados-
Membros com mercados de capitais 
próprios menos desenvolvidos. Deve 
também ser disponibilizada assistência 
técnica para apoiar a transformação 
ecológica e digital das empresas 
financiadas ao abrigo desta secção.

É disponibilizado um montante máximo de 
150 000 000 EUR para cobrir custos, 
serviços de aconselhamento e assistência 
técnica e administrativa para a criação e 
gestão de fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento e 
outros veículos para efeitos da secção de 
apoio à solvabilidade, incluindo o apoio 
referido no artigo 14.º, n.º 2, alínea i), com 
especial destaque para os Estados-
Membros com mercados de capitais 
próprios menos desenvolvidos e para 
fundos, plataformas de investimento e 
veículos de finalidade especial que 
prestem apoio às PME. Deve também ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar a transformação ecológica e digital 
das empresas financiadas ao abrigo desta 
secção, com especial ênfase para as PME.

Or. en
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Alteração 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 26
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 14-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É disponibilizado um montante máximo de 
100 000 000 EUR para cobrir custos, 
serviços de aconselhamento e assistência 
técnica e administrativa para a criação e 
gestão de fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento e 
outros veículos para efeitos da secção de 
apoio à solvabilidade, incluindo o apoio 
referido no artigo 14.º, n.º 2, alínea i), com 
especial destaque para os Estados-
Membros com mercados de capitais 
próprios menos desenvolvidos. Deve 
também ser disponibilizada assistência 
técnica para apoiar a transformação 
ecológica e digital das empresas 
financiadas ao abrigo desta secção.

É disponibilizado um montante máximo de 
100 000 000 EUR para cobrir custos, 
serviços de aconselhamento e assistência 
técnica e administrativa para a criação e 
gestão de fundos, veículos de finalidade 
especial, plataformas de investimento e 
outros veículos estabelecidos pelo Grupo 
BEI ou por bancos ou instituições de 
fomento nacionais, para efeitos da secção 
de apoio à solvabilidade, incluindo o apoio 
referido no artigo 14.º, n.º 2, alínea i), com 
especial destaque para os Estados-
Membros com mercados de capitais 
próprios menos desenvolvidos. A 
assistência técnica deve ter como objetivo 
apoiar a transformação ecológica e digital 
das empresas financiadas ao abrigo desta 
secção.

Or. en

Alteração 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 26-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c)

Texto em vigor Alteração

(26-A) No artigo 16.º, n.º 2, a alínea c) é 
alterada do seguinte modo:

c) Uma avaliação da medida em que as 
operações abrangidas pelo presente 

c) Uma avaliação da medida em que 
as operações abrangidas pelo presente 
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regulamento contribuem para a consecução 
dos objetivos gerais fixados no artigo 9.º, 
n.º 2, incluindo uma avaliação do nível dos 
investimentos do FEIE nos domínios da 
investigação, do desenvolvimento e da 
inovação, dos transportes (incluindo a 
RTE-T e a mobilidade urbana), das 
telecomunicações, das infraestruturas de 
energia e da eficiência energética;

regulamento contribuem para a consecução 
dos objetivos gerais fixados no artigo 9.º, 
n.º 2, nomeadamente o Pacto Ecológico 
Europeu e a estratégia para construir o 
futuro digital da Europa, incluindo uma 
avaliação do nível dos investimentos do 
FEIE nos domínios da investigação, do 
desenvolvimento e da inovação, dos 
transportes (incluindo a RTE-T e a 
mobilidade urbana), das telecomunicações, 
das infraestruturas de energia e da 
eficiência energética;

Or. en

Alteração 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As operações ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade devem ser relatadas 
separadamente, conforme adequado e 
conforme estabelecido no acordo de 
garantia.

As operações ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade devem ser relatadas 
separadamente, conforme adequado e 
conforme estabelecido no acordo de 
garantia. Esse relatório deve conter, em 
particular, uma avaliação pormenorizada 
da contribuição para a transição 
ecológica e digital das empresas que 
beneficiam do regime, consoante o caso, 
com base nos planos de transição 
estabelecidos pelas empresas apoiadas.
As operações financiadas devem ser 
objeto de aferição e acompanhamento da 
sustentabilidade climática, ambiental e 
social, com o objetivo de minimizar os 
impactos adversos e maximizar os 
benefícios para os objetivos ambientais e 
sociais da União. Para o efeito, as 
entidades que solicitam financiamento 
devem fornecer informações adequadas 
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com base nas orientações a elaborar pela 
Comissão. Essas informações devem 
especificar o conteúdo dos planos a que se 
refere o anexo II, secção 6, alínea d), e 
devem também incluir a percentagem de 
financiamento utilizada em atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista 
ambiental, em conformidade com o artigo 
3.º do Regulamento (UE) 2020/852, 
relativo ao estabelecimento de um regime 
para a promoção do investimento 
sustentável, e que altera o Regulamento 
(UE) 2019/2088. Devem ser previstas 
disposições simplificadas para as 
empresas não abrangidas pela obrigação 
de publicação de informações não 
financeiras, nos termos do artigo 19.º-A 
ou 29.º-A da Diretiva 2013/34/UE.

Or. en

Alteração 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As operações ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade devem ser relatadas 
separadamente, conforme adequado e 
conforme estabelecido no acordo de 
garantia.

As operações ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade devem ser relatadas 
separadamente, conforme adequado e 
conforme estabelecido no acordo de 
garantia. O Grupo BEI deve comunicar 
aos co-legisladores, anual e publicamente, 
a lista de beneficiários finais da secção de 
apoio à solvabilidade, o que fará através 
de uma base de dados.

Or. en

Alteração 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
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Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As operações ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade devem ser relatadas 
separadamente, conforme adequado e 
conforme estabelecido no acordo de 
garantia.

As operações ao abrigo da secção de apoio 
à solvabilidade devem ser relatadas 
separadamente, conforme adequado e 
conforme estabelecido no acordo de 
garantia, devendo esse relato incluir 
também:

Or. en

Alteração 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) No artigo 16.º, n.º 2, segundo 
parágrafo, é aditada a seguinte alínea:
«a) uma descrição das medidas 
tomadas para detetar e evitar práticas 
fraudulentas e branqueamento de capitais 
na cadeia de investimentos das operações 
de investimento do BEI, em conformidade 
com o artigo 21.º;»

Or. en

Alteração 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
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Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27-C (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(27-C) No artigo 16.º, n.º 2, segundo 
parágrafo, é aditada a seguinte alínea:
«b) uma avaliação do cumprimento e 
do contributo para o Pacto Ecológico 
Europeu e para os compromissos 
assumidos ao abrigo do Acordo de Paris;»

Or. en

Alteração 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27-D (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(27-D) No artigo 16.º, n.º 2, segundo 
parágrafo, é aditada a seguinte alínea:
«c) uma avaliação do contributo para 
a transformação digital da economia da 
União.»

Or. en

Alteração 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 27-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) No artigo 16.º, é inserido o 
seguinte número:
«2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 23.º, 
n.os 1 a 3 e n.º 5, para completar o 
presente regulamento estabelecendo os 
requisitos de prestação de informações 
previstos no n.º 2.»

Or. en

Alteração 226
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 28-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(28.º)  No artigo 16.º, n.º 6, é aditado o 
seguinte período:
«Até 31 de dezembro de 2021, e 
anualmente após essa data, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Tribunal de Contas um 
relatório sobre a afetação dos fundos ao 
abrigo do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade.»

Or. en

Alteração 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-A (novo)
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Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 18 – n.º 3 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

(29-A) No artigo 18.º, a alínea a) do n.º 3 
é alterada do seguinte modo:

a) O BEI publica um relatório global sobre 
o funcionamento do FEIE, o qual deve 
incluir uma avaliação do impacto do FEIE 
no investimento na União, na criação de 
emprego e no acesso das PME e das 
empresas de média capitalização ao 
financiamento;

a) O BEI publica um relatório global 
sobre o funcionamento do FEIE, o qual 
deve incluir uma avaliação do impacto do 
FEIE no investimento sustentável na 
União, na criação de emprego sustentável, 
na solvabilidade das empresas e no acesso 
melhorado das PME e das empresas de 
média capitalização ao financiamento;

Or. en

Alteração 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 18 – n.º 3 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

(29-A) No artigo 18.º, a alínea b) do n.º 3 
é alterada do seguinte modo:

b) A Comissão publica um relatório global 
sobre a utilização da garantia da UE e 
sobre o funcionamento do fundo de 
garantia.

b) A Comissão publica um relatório global 
sobre a utilização da garantia da UE e 
sobre o funcionamento do fundo de 
garantia, bem como sobre o respetivo 
impacto na recuperação da União no 
contexto pós-COVID-19, na solvabilidade 
das empresas da União, e, ainda, sobre o 
contributo para a consecução do Pacto 
Ecológico Europeu e da estratégia para 
construir o futuro digital da Europa.

Or. en

Alteração 229
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Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-B (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 18 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) No artigo 18.º, n.º 3, a alínea b) é 
alterada do seguinte modo:
«b) A Comissão publica um relatório 
global sobre a utilização da garantia da 
UE e sobre o funcionamento do fundo de 
garantia, bem como sobre o respetivo 
impacto na recuperação da UE e a 
solvabilidade das empresas da União que 
beneficiam dessa garantia.»

Or. en

Alteração 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 19 – parágrafo 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

(29-A) Ao artigo 19.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:

- «Para as operações ao abrigo da secção 
de apoio à solvabilidade, os beneficiários 
e os intermediários financeiros que sejam 
empresas com um volume de negócios 
líquido consolidado de, ou superior a, 
50 000 000 EUR devem elaborar 
anualmente e tornar público, 
gratuitamente, um relatório sobre as 
informações relativas ao imposto sobre o 
rendimento. O relatório deve incluir as 
seguintes vertentes, discriminadas por 
jurisdição fiscal e por cada uma das 
jurisdições em que a empresa opera: a) O 
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nome da empresa e, sempre que se 
aplique, a lista de todas as suas filiais, 
uma breve descrição da natureza das 
atividades exercidas e a respetiva 
localização geográfica; b) O número de 
empregados contratados numa base 
equivalente a tempo inteiro; c) Os ativos 
fixos que não sejam caixa ou equivalentes 
de caixa; d) O montante do volume de 
negócios líquido, incluindo uma distinção 
entre o volume de negócios realizado com 
partes relacionadas e o volume de 
negócios realizado com partes 
independentes; e) O montante dos lucros 
ou prejuízos antes de imposto sobre o 
rendimento; f) O montante do imposto 
sobre o rendimento devido (exercício em 
curso) que consiste nos gastos correntes 
com impostos reconhecidos relativamente 
aos resultados tributáveis do exercício 
pelas empresas e sucursais residentes, 
para efeitos fiscais, na jurisdição fiscal 
relevante; g) O montante do imposto 
sobre o rendimento pago, que consiste no 
montante do imposto sobre o rendimento 
pago durante o exercício relevante pelas 
empresas e sucursais residentes, para 
efeitos fiscais, na jurisdição fiscal 
relevante; h) O montante dos resultados 
acumulados; i) O capital declarado; j) 
Dados pormenorizados sobre as 
contribuições públicas recebidas e 
eventuais doações efetuadas a políticos, 
organizações políticas e fundações 
políticas; k) Informações sobre se a 
empresa, filiais ou sucursais, beneficiam 
de tratamento fiscal preferencial 
decorrente de um regime fiscal 
preferencial para patentes ou regimes 
equivalentes.»

Or. en

Alteração 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 29-C (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-C) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 22.º-A
Princípios de Boa Governação Fiscal
1. Os intermediários financeiros ou os 
veículos elegíveis aprovados que realizem 
projetos ao abrigo da secção de apoio à 
solvabilidade não devem possuir 
mecanismos a comunicar, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho* em 
relação aos mecanismos transfronteiriços 
a comunicar, a menos que tais entidades 
se comprometam a revogar tais 
mecanismos a comunicar no prazo de 
doze meses a contar da data do contrato 
entre o BEI e o beneficiário ou o 
intermediário financeiro. No âmbito da 
secção de apoio à solvabilidade, as 
grandes empresas, na aceção da Diretiva 
2013/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho** relativa às demonstrações 
financeiras anuais, às demonstrações 
financeiras consolidadas e aos relatórios 
conexos de certas formas de empresas que 
sejam beneficiárias, não devem possuir 
mecanismos a comunicar, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho em 
relação aos mecanismos transfronteiriços 
a comunicar, a menos que tais empresas 
se comprometam a revogar tais 
mecanismos a comunicar no prazo de 
doze meses a contar da data do contrato 
entre o BEI e o beneficiário ou o 
intermediário financeiro.
2. Em conformidade com a 
Recomendação C (2020) 4885 final da 
Comissão***, as entidades que 
beneficiem da secção de apoio à 
solvabilidade não podem:
a) ser residentes para efeitos fiscais 
em jurisdições que figuram na lista da UE 
de jurisdições não cooperantes, ou ser 
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constituídas nos termos da legislação 
dessas jurisdições;
b) ser controladas, direta ou 
indiretamente, por acionistas de 
jurisdições que figuram na lista da UE de 
jurisdições não cooperantes, até ao nível 
do beneficiário efetivo, tal como definido 
no artigo 3.º, ponto 6, da Diretiva (UE) 
2015/849****;
c) controlar, direta ou indiretamente, 
filiais ou estabelecimentos estáveis 
próprios; d) partilhar a propriedade com 
empresas em jurisdições que figuram na 
lista da UE de jurisdições não 
cooperantes.»

Or. en

Alteração 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 2 – alínea a)
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 2 – alínea b) – paragrafo 1

Texto da Comissão Alteração

b) A garantia da UE é concedida para 
apoiar, direta ou indiretamente, o 
financiamento de novas operações. No 
domínio das infraestruturas, devem ser 
incentivados investimentos em instalações 
novas de raiz (criação de ativos). Podem 
ser igualmente apoiados investimentos em 
infraestruturas existentes (extensão e 
modernização de ativos existentes). No 
âmbito da secção Apoio à Solvabilidade, o 
financiamento deve ter por objetivo 
melhorar a base de capital próprio das 
empresas e a sua solvabilidade. As 
condições de financiamento devem evitar 
distorcer a concorrência entre empresas. 
Por regra, a garantia da UE não é 
concedida para apoiar operações de 
refinanciamento (como a substituição de 
acordos de empréstimo existentes ou outras 
formas de apoio financeiro a projetos que 

b) A garantia da UE é concedida para 
apoiar, direta ou indiretamente, o 
financiamento de novas operações. No 
domínio das infraestruturas, devem ser 
incentivados investimentos em instalações 
novas de raiz (criação de ativos). Podem 
ser igualmente apoiados investimentos em 
infraestruturas existentes (extensão e 
modernização de ativos existentes). No 
âmbito da secção Apoio à Solvabilidade, o 
financiamento deve ter por objetivo 
melhorar a base de capital próprio das 
empresas e a sua solvabilidade. As 
condições de financiamento devem evitar 
distorcer a concorrência entre empresas e 
ser concebidas de modo a evitar a 
concentração do mercado. Por regra, a 
garantia da UE não é concedida para apoiar 
operações de refinanciamento (como a 
substituição de acordos de empréstimo 
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já tenham sido parcial ou totalmente 
materializadas em termos práticos), exceto 
no âmbito da secção Apoio à Solvabilidade 
ou em circunstâncias excecionais e bem 
justificadas, caso se demonstre que a 
operação em causa viabilizará um novo 
investimento, de um montante pelo menos 
equivalente ao montante da operação, que 
cumpriria os critérios de elegibilidade e os 
objetivos gerais fixados, respetivamente, 
no artigo 6.º e no artigo 9.º, n.º 2;

existentes ou outras formas de apoio 
financeiro a projetos que já tenham sido 
parcial ou totalmente materializadas em 
termos práticos), exceto no âmbito da 
secção Apoio à Solvabilidade ou em 
circunstâncias excecionais e bem 
justificadas, caso se demonstre que a 
operação em causa viabilizará um novo 
investimento, de um montante pelo menos 
equivalente ao montante da operação, que 
cumpriria os critérios de elegibilidade e os 
objetivos gerais fixados, respetivamente, 
no artigo 6.º e no artigo 9.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 2 – alínea a)
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 2 – alínea b) – paragrafo 1

Texto da Comissão Alteração

b) A garantia da UE é concedida para 
apoiar, direta ou indiretamente, o 
financiamento de novas operações. No 
domínio das infraestruturas, devem ser 
incentivados investimentos em instalações 
novas de raiz (criação de ativos). Podem 
ser igualmente apoiados investimentos em 
infraestruturas existentes (extensão e 
modernização de ativos existentes). No 
âmbito da secção Apoio à Solvabilidade, o 
financiamento deve ter por objetivo 
melhorar a base de capital próprio das 
empresas e a sua solvabilidade. As 
condições de financiamento devem evitar 
distorcer a concorrência entre empresas. 
Por regra, a garantia da UE não é 
concedida para apoiar operações de 
refinanciamento (como a substituição de 
acordos de empréstimo existentes ou outras 
formas de apoio financeiro a projetos que 

b) A garantia da UE é concedida para 
apoiar, direta ou indiretamente, o 
financiamento de novas operações. No 
domínio das infraestruturas, devem ser 
incentivados investimentos em instalações 
novas de raiz (criação de ativos). Podem 
ser igualmente apoiados investimentos em 
infraestruturas existentes (extensão e 
modernização de ativos existentes). No 
âmbito da secção Apoio à Solvabilidade, o 
financiamento deve melhorar a base de 
capital próprio das empresas e a sua 
solvabilidade, com especial destaque para 
as PME. As condições de financiamento 
devem evitar distorcer a concorrência entre 
empresas. Por regra, a garantia da UE não 
é concedida para apoiar operações de 
refinanciamento (como a substituição de 
acordos de empréstimo existentes ou outras 
formas de apoio financeiro a projetos que 
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já tenham sido parcial ou totalmente 
materializadas em termos práticos), exceto 
no âmbito da secção Apoio à 
Solvabilidade ou em circunstâncias 
excecionais e bem justificadas, caso se 
demonstre que a operação em causa 
viabilizará um novo investimento, de um 
montante pelo menos equivalente ao 
montante da operação, que cumpriria os 
critérios de elegibilidade e os objetivos 
gerais fixados, respetivamente, no artigo 
6.º e no artigo 9.º, n.º 2;»

já tenham sido parcial ou totalmente 
materializadas em termos práticos), exceto 
em circunstâncias excecionais e bem 
justificadas, caso se demonstre que a 
operação em causa viabilizará um novo 
investimento, de um montante pelo menos 
equivalente ao montante da operação, que 
cumpriria os critérios de elegibilidade e os 
objetivos gerais fixados, respetivamente, 
no artigo 6.º e no artigo 9.º, n.º 2;»

Or. en

Alteração 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 2 – alínea b)
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A garantia da UE deve apoiar uma 
vasta gama de produtos a fim de permitir 
que o FEIE se adapte às necessidades do 
mercado e, ao mesmo tempo, deve 
incentivar o investimento do setor privado 
nos projetos, sem excluir o financiamento 
privado do mercado. Neste contexto, 
espera-se que o BEI conceda 
financiamento ao abrigo do FEIE a fim de 
atingir uma meta global de, no mínimo, 
500 000 000 000 EUR de investimento 
público ou privado ao abrigo da secção 
Infraestruturas e Inovação e da secção 
PME, consideradas no seu conjunto, 
incluindo o financiamento mobilizado 
através do FEI ao abrigo das operações do 
FEIE relacionadas com os instrumentos a 
que se refere o artigo 10.º, n.º 2, alínea b), 
dos bancos ou instituições de fomento 
nacionais e através de um melhor acesso ao 
financiamento por parte das entidades que 

c) A garantia da UE deve apoiar uma 
vasta gama de produtos a fim de permitir 
que o FEIE se adapte às necessidades do 
mercado e, ao mesmo tempo, deve 
incentivar o investimento do setor privado 
nos projetos, sem excluir o financiamento 
privado do mercado. Neste contexto, 
espera-se que o BEI conceda 
financiamento ao abrigo do FEIE a fim de 
atingir uma meta global de, no mínimo, 
500 000 000 000 EUR de investimento 
público ou privado ao abrigo da secção 
Infraestruturas e Inovação e da secção 
PME, consideradas no seu conjunto, 
incluindo o financiamento mobilizado 
através do FEI ao abrigo das operações do 
FEIE relacionadas com os instrumentos a 
que se refere o artigo 10.º, n.º 2, alínea b), 
dos bancos ou instituições de fomento 
nacionais e através de um melhor acesso ao 
financiamento por parte das entidades que 
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não têm mais de 3 000 empregados. Os 
produtos elegíveis incluem, 
nomeadamente11, empréstimos, 
garantias/contragarantias, financiamento 
mezanino e subordinado, instrumentos do 
mercado de capitais, incluindo a melhoria 
do risco de crédito, participações de capital 
ou equiparadas, inclusive através de bancos 
ou instituições de fomento nacionais, 
plataformas de investimento, fundos ou 
veículos de finalidade especial. Neste 
contexto, a fim de permitir que uma vasta 
gama de investidores invista em projetos 
do FEIE, o BEI deve ser autorizado a 
organizar carteiras adequadas; Ao abrigo 
da secção Apoio à Solvabilidade, são 
elegíveis os produtos que têm como 
resultado a disponibilização de 
investimentos, capitais próprios ou 
equiparáveis intermediados a empresas e 
projetos, mas excluindo as entidades que 
visam a aquisição de empresas (ou capital 
de substituição) tendo em vista o 
desmembramento de ativos. Espera-se que 
o BEI e o FEI venham a disponibilizar 
financiamento com vista a atingir um 
objetivo de até 300 000 000 000 EUR de 
investimento ao abrigo da secção Apoio à 
Solvabilidade.»

não têm mais de 3 000 empregados. Os 
produtos elegíveis incluem, 
nomeadamente11, empréstimos, garantias, 
financiamento mezanino e subordinado, 
instrumentos do mercado de capitais, 
incluindo a melhoria do risco de crédito, 
participações de capital ou equiparadas, 
inclusive através de bancos ou instituições 
de fomento nacionais, plataformas de 
investimento, fundos ou veículos de 
finalidade especial estabelecidos pelo 
Grupo BEI ou por bancos ou instituições 
de fomento nacionais. Neste contexto, a 
fim de permitir que uma vasta gama de 
investidores invista em projetos do FEIE, o 
BEI deve ser autorizado a organizar 
carteiras adequadas; Ao abrigo da secção 
Apoio à Solvabilidade, são elegíveis os 
produtos que têm como resultado a 
disponibilização de investimentos, capitais 
próprios ou equiparáveis intermediados a 
empresas e projetos, mas excluindo as 
entidades que visam a aquisição de 
empresas (ou capital de substituição) tendo 
em vista o desmembramento de ativos. 
Espera-se que o BEI e o FEI venham a 
disponibilizar financiamento com vista a 
atingir um objetivo de até 300 000 000 000 
EUR de investimento ao abrigo da secção 
Apoio à Solvabilidade.

_________________ _________________
11 Trata-se de uma indicação não exaustiva 
dos produtos suscetíveis de serem 
propostos através do FEIE.

11 Trata-se de uma indicação não exaustiva 
dos produtos suscetíveis de serem 
propostos através do FEIE.

Or. en

Alteração 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 2 – alínea c)
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Os bancos ou instituições de 
fomento nacionais, as plataformas de 
investimento, os fundos e veículos de 
finalidade especial são elegíveis para 
cobertura pela garantia do BEI ao abrigo da 
contragarantia da garantia da UE, nos 
termos do artigo 10.º, n.º 2, alínea c).

d) Os bancos ou instituições de 
fomento nacionais, as plataformas de 
investimento, os fundos e veículos de 
finalidade especial estabelecidos pelo 
Grupo BEI ou por bancos ou instituições 
de fomento nacionais são elegíveis para 
cobertura pela garantia do BEI ao abrigo da 
contragarantia da garantia da UE, nos 
termos do artigo 10.º, n.º 2, alínea c).

Or. en

Alteração 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– A garantia da UE pode ser utilizada 
para apoiar financiamento do BEI ou do 
FEI, prestação de garantias ou 
investimentos em fundos, veículos de 
finalidade especial ou outras plataformas 
de investimento, nomeadamente através 
de bancos ou instituições de fomento 
nacionais ou outros mecanismos 
adequados, que proporcionem 
investimentos em capital próprio e 
equiparável em empresas.

– A garantia da UE pode ser utilizada 
para apoiar financiamento do BEI ou do 
FEI, prestação de garantias ou 
investimentos em fundos, veículos de 
finalidade especial ou outras plataformas 
de investimento estabelecidos pelo Grupo 
BEI ou por bancos ou instituições de 
fomento nacionais ou outros mecanismos 
adequados, que proporcionem 
investimentos em capital próprio e 
equiparável às empresas.

Or. en

Alteração 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
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Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
que visem empresas que exercem 
atividades transfronteiras na União e/ou 
empresas com um elevado potencial de 
transformação ecológica ou digital devem 
ser privilegiadas no âmbito da secção 
Apoio à Solvabilidade.

– Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
que visem empresas que exercem 
atividades transfronteiras na União e/ou 
empresas com um elevado potencial ou em 
pleno processo de transformação ecológica 
ou digital devem ser privilegiadas no 
âmbito da secção Apoio à Solvabilidade.

Or. en

Alteração 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
devem proporcionar financiamento em 
condições comerciais ou em condições 
consentâneas com o quadro temporário 
relativo aos auxílios estatais12, tendo em 
devida conta a natureza europeia do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade e 
dos fundos e a independência da gestão dos 
fundos e outros veículos.

– Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
devem proporcionar financiamento em 
condições comerciais ou em condições 
consentâneas com o quadro temporário 
relativo aos auxílios estatais12, tendo em 
devida conta a natureza europeia do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade e 
dos fundos e a independência da gestão dos 
fundos e outros veículos. Os Estados-
Membros que participam nos fundos, nos 
veículos de finalidade especial ou nas 
plataformas de investimento, devem fazê-
lo em conformidade com os requisitos 
dispostos no anexo III do presente 
regulamento.

_________________ _________________
12 Comunicação da Comissão: Quadro 12 Comunicação da Comissão: Quadro 
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temporário relativo às medidas de auxílio 
estatal destinadas a apoiar a economia no 
atual surto de COVID-19 (C(2020)1863), 
com a redação que lhe foi dada em 
C(2020) 3156 final.

temporário relativo às medidas de auxílio 
estatal destinadas a apoiar a economia no 
atual surto de COVID-19 (C(2020)1863), 
com a redação que lhe foi dada em 
C(2020) 3156 final.

Or. en

Alteração 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
devem proporcionar financiamento em 
condições comerciais ou em condições 
consentâneas com o quadro temporário 
relativo aos auxílios estatais12, tendo em 
devida conta a natureza europeia do 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade e 
dos fundos e a independência da gestão dos 
fundos e outros veículos.

– Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
devem proporcionar financiamento em 
condições comerciais, exceto para as 
PME, ou em condições consentâneas com 
o quadro temporário relativo aos auxílios 
estatais12, tendo em devida conta a natureza 
europeia do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade e dos fundos e a 
independência da gestão dos fundos e 
outros veículos. 

_________________ _________________
12 Comunicação da Comissão: Quadro 
temporário relativo às medidas de auxílio 
estatal destinadas a apoiar a economia no 
atual surto de COVID-19 (C(2020)1863), 
com a redação que lhe foi dada em 
C(2020) 3156 final.

12 Comunicação da Comissão: Quadro 
temporário relativo às medidas de auxílio 
estatal destinadas a apoiar a economia no 
atual surto de COVID-19 (C(2020)1863), 
com a redação que lhe foi dada em 
C(2020) 3156 final.

Or. en

Alteração 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em 
particular os setores abrangidos pelo 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão da UE (RCLE-UE), devem ser 
encorajadas a criar, no futuro, planos de 
transição ecológica. As empresas devem 
também ser encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem 
estabelecer, na medida do possível, 
salvaguardas sociais e ambientais mínimas, 
em conformidade com as orientações 
fornecidas pelo Conselho Diretivo, com 
base nos artigos 17.º e 18.º do 
Regulamento (UE) 2020/852. Essas 
orientações devem incluir disposições 
adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas sujeitas à obrigação de publicar 
informações não financeiras nos termos 
do artigo 19.º-A ou do artigo 29.º-A da 
Diretiva 2013/34/UE devem criar planos 
de transição ecológica e justa. As empresas 
devem também ser encorajadas a progredir 
na sua transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

Os planos de transição devem assegurar, 
pelo menos, o seguinte:
- as atividades económicas da empresa 
são consentâneas com os objetivos 
climáticos da União definidos no 
[Regulamento (UE) 2020/XXX que 
estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática («Lei Europeia do 
Clima»)];
- se for caso disso, as atividades 
económicas da empresa são consentâneas 
com os objetivos ambientais b) a f) 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) 2020/852;
- que se encontra estabelecida uma 
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governação adequada para avaliar e 
minimizar os riscos de sustentabilidade;
- todas as futuras despesas de capital são 
utilizadas em ativos ou processos 
associados a atividades económicas que 
sejam qualificadas como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental na aceção dos 
artigos 3.º e 9.º do Regulamento (UE) 
2020/852;
- é prevista uma eliminação gradual das 
atividades que prejudiquem 
significativamente qualquer objetivo 
ambiental nos termos do artigo 17.º do 
Regulamento (UE) 2020/852 e a 
transformação dessas atividades em 
atividades neutras ou de impacto reduzido 
num prazo definido;
- que são estabelecidos objetivos em 
matéria de emprego de qualidade e 
igualdade de género, incluindo objetivos 
para a igualdade salarial.
Os planos devem incluir metas 
intermédias e ser atualizados anualmente, 
bem como fornecer uma avaliação ex post 
sobre o cumprimento ou não dessas 
metas.
As empresas não sujeitas à obrigação de 
publicar informações não financeiras nos 
termos do artigo 19.º-A ou do artigo 29.º-
A da Diretiva 2013/34/UE devem criar 
planos de transição que expliquem se e 
em que medida as suas atividades 
económicas apoiam os objetivos 
ambientais referidos no artigo 3.º do 
Regulamento (UE) 2020/852. Os planos 
devem incluir, se adequado, metas 
relativas à proporção das suas despesas de 
capital e à proporção das suas despesas 
operacionais relacionadas com ativos ou 
processos associados a atividades 
económicas que sejam qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista ambiental 
na aceção dos artigos 3.º e 9.º do 
Regulamento Taxonomia. Os planos 
devem também incluir uma meta de 
emprego de qualidade e medidas de 
manutenção do emprego, assim como 
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metas relativas à igualdade entre homens 
e mulheres, incluindo objetivos de 
igualdade salarial. Os planos podem 
conter metas intermédias e ser atualizados 
a cada dois anos, podendo ainda fornecer 
uma avaliação ex post sobre o 
cumprimento dessas metas. Mediante 
pedido, serão disponibilizados a todas as 
empresas a que se refere o presente 
parágrafo modelos simplificados e 
orientações, bem como assistência 
financeira e técnica para a elaboração 
dos planos.
Os planos e as respetivas atualizações 
devem ser facultados ao BEI ou aos 
bancos ou instituições de fomento 
nacionais pertinentes, para efeitos dos 
requisitos contabilísticos, de apresentação 
de informações e de avaliação previstos 
no capítulo VI do presente regulamento.

Or. en

Alteração 241
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 

– À exceção da PME, conforme 
definidas na Recomendação 2003/361/CE 
da Comissão, as empresas visadas por 
fundos, veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
obrigadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
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a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a criar, 
no futuro, planos de transição ecológica. 
As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a criar, 
no futuro, planos de transição ecológica. 
As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

Or. en

Alteração 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a 
criar, no futuro, planos de transição 
ecológica. As empresas devem também ser 

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
obrigadas a estabelecer salvaguardas 
sociais e ambientais mínimas, em 
conformidade com as orientações 
fornecidas pelo Conselho Diretivo. Essas 
orientações devem incluir disposições 
adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser obrigadas a criar, 
no futuro, dentro de um prazo específico, 
planos de transição ecológica, incluindo 
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encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

medidas para reduzir as emissões de 
carbono. As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

Or. en

Alteração 243
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3)
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a criar, 
no futuro, planos de transição ecológica. 
As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais, 
em conformidade com o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, o Acordo de Paris e 
os objetivos de desenvolvimento 
sustentável. Essas orientações devem 
incluir disposições adequadas para evitar 
cargas administrativas desnecessárias, 
tendo em conta a dimensão das empresas e 
incluir disposições mais leves para as 
PME. As empresas com um certo nível de 
exposição a uma lista predefinida de 
atividades prejudiciais para o ambiente, em 
particular os setores abrangidos pelo 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão da UE (RCLE-UE), devem ser 
encorajadas a criar, no futuro, planos de 
transição ecológica. As empresas devem 
também ser encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.



PE655.933v01-00 126/142 AM\1211825PT.docx

PT

Or. fr

Alteração 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a criar, 
no futuro, planos de transição ecológica. 
As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições proporcionadas para as PME. 
As empresas com um certo nível de 
exposição a uma lista predefinida de 
atividades prejudiciais para o ambiente, em 
particular os setores abrangidos pelo 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão da UE (RCLE-UE), devem ser 
encorajadas a criar, no futuro, planos de 
transição ecológica. As empresas devem 
também ser encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

Or. en

Alteração 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a criar, 
no futuro, planos de transição ecológica. 
As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
obrigadas a estabelecer salvaguardas 
sociais e ambientais mínimas, em 
conformidade com as orientações 
fornecidas pelo Conselho Diretivo. Essas 
orientações devem incluir disposições 
adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a criar, 
no futuro, planos de transição ecológica. 
As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

Or. en

Alteração 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– As empresas visadas por fundos, – As empresas visadas por fundos, 
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veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem ser encorajadas a 
criar, no futuro, planos de transição 
ecológica. As empresas devem também ser 
encorajadas a progredir na sua 
transformação digital. Deve ser 
disponibilizada assistência técnica para 
apoiar as empresas nestes processos de 
transição.

veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento devem ser 
encorajadas a estabelecer, na medida do 
possível, salvaguardas sociais e ambientais 
mínimas, em conformidade com as 
orientações fornecidas pelo Conselho 
Diretivo. Essas orientações devem incluir 
disposições adequadas para evitar cargas 
administrativas desnecessárias, tendo em 
conta a dimensão das empresas e incluir 
disposições mais leves para as PME. As 
empresas com um certo nível de exposição 
a uma lista predefinida de atividades 
prejudiciais para o ambiente, em particular 
os setores abrangidos pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE-UE), devem criar planos de 
transição ecológica. As empresas devem 
também ser firmemente encorajadas a 
progredir na sua transformação digital. 
Deve ser disponibilizada assistência 
técnica para apoiar as empresas nestes 
processos de transição.

Or. en

Alteração 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– As empresas visadas por fundos, 
veículos de finalidade especial ou 
plataformas de investimento, e que são 
grandes empresas na aceção da Diretiva 
2013/34/UE, devem ser obrigadas a 
propor planos de manutenção do emprego 
destinados a manter os empregados no 
ativo e que apresentem claras 
oportunidades de requalificação.
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Or. en

Alteração 248
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3)
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 6 – alínea d) –. travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- O BEI deve apresentar 
trimestralmente ao Parlamento Europeu 
um ponto da situação dos seus projetos 
que inclua:
a) Uma avaliação social, económica e 
ambiental das suas operações de 
empréstimo;
b) A sua metodologia de prevenção 
de conflitos de interesses, nomeadamente 
no que respeita aos membros do Comité 
de Investimento do FEIE e do Conselho 
de Administração do BEI; bem como 
propostas tendentes a incluir regras mais 
estritas em matéria de conflitos de 
interesses.

Or. fr

Alteração 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 8 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

(3-A) A alínea a) da secção 8 é alterada 
do seguinte modo:

a) Concentração setorial Concentração setorial

A fim de gerir a diversificação setorial e a A fim de gerir a diversificação setorial e a 
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concentração da carteira do FEIE, o 
Conselho Diretivo define limites de 
concentração indicativos no que diz 
respeito ao volume de operações apoiadas 
pela garantia da UE no fim do período de 
investimento inicial. Os limites de 
concentração indicativos são tornados 
públicos. O Conselho Diretivo pode decidir 
alterar esses limites indicativos, após 
consultar o Comité de Investimento. Nesse 
caso, o Conselho Diretivo deve explicar, 
por escrito, a sua decisão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho;

concentração da carteira do FEIE, o 
Conselho Diretivo define limites de 
concentração indicativos no que diz 
respeito ao volume de operações apoiadas 
pela garantia da UE no fim do período de 
investimento inicial. Os limites de 
concentração indicativos são tornados 
públicos. O Conselho Diretivo pode decidir 
alterar esses limites indicativos, após 
consultar o Comité de Investimento.

O Conselho Diretivo estabelece limites 
específicos de diversificação e 
concentração ao abrigo da secção apoio à 
solvabilidade, a fim de assegurar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º 2-A, alíneas b) e c), 
evitando simultaneamente uma 
concentração excessiva num número 
restrito de setores. O Conselho Diretivo 
avaliará regularmente o impacto 
económico da pandemia de COVID-19 
nos Estados-Membros e nos diferentes 
setores. Com base nessa avaliação, o 
Conselho Diretivo poderá decidir alterar 
esses limites indicativos, após consulta do 
Comité de Investimento.
O Conselho Diretivo deve fundamentar, 
por escrito, junto do Parlamento Europeu e 
do Conselho, as decisões que tomar 
relativamente aos limites indicativos e aos 
limites específicos da secção apoio à 
solvabilidade. O Parlamento Europeu e o 
Conselho podem convidar o Presidente do 
Conselho Diretivo para um intercâmbio 
de pontos de vista sobre tais decisões.

Or. en

Alteração 250
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 4
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Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – ponto 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Concentração geográfica Suprimido
As operações apoiadas pelo FEIE não 
podem concentrar-se em nenhum 
território específico no final do período de 
investimento em causa. Para o efeito, o 
Conselho Diretivo aprova orientações 
indicativas em matéria de diversificação e 
concentração geográficas. O Conselho 
Diretivo pode decidir alterar esses limites 
indicativos, após consultar o Comité de 
Investimento.
O Conselho Diretivo estabelece limites 
específicos de diversificação e 
concentração ao abrigo da secção Apoio à 
Solvabilidade, a fim de assegurar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º 2-A, alíneas b) e c), 
evitando simultaneamente uma 
concentração excessiva num número 
restrito de Estados-Membros. O Conselho 
Diretivo avaliará regularmente o impacto 
económico da pandemia de COVID-19 
nos Estados-Membros e nos diferentes 
setores. Com base nessa avaliação, o 
Conselho Diretivo poderá decidir alterar 
esses limites indicativos, após consulta do 
Comité de Investimento.
O Conselho Diretivo deve fundamentar, 
por escrito, junto do Parlamento Europeu 
e do Conselho, as decisões que tomar 
relativamente aos limites indicativos e aos 
limites específicos da secção Apoio à 
Solvabilidade. O FEIE deve procurar 
abranger todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Não deve ser efetuada qualquer afetação de fundos com base em critérios geográficos.
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Alteração 251
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 4
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 8 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As operações apoiadas pelo FEIE não 
podem concentrar-se em nenhum território 
específico no final do período de 
investimento em causa. Para o efeito, o 
Conselho Diretivo aprova orientações 
indicativas em matéria de diversificação e 
concentração geográficas. O Conselho 
Diretivo pode decidir alterar esses limites 
indicativos, após consultar o Comité de 
Investimento.

As operações apoiadas pelo FEIE não 
podem concentrar-se em nenhum território 
específico no final do período de 
investimento em causa. Para o efeito, o 
Conselho Diretivo aprova orientações 
indicativas em matéria de diversificação e 
concentração geográficas, com vista a 
garantir uma distribuição geográfica 
equilibrada do apoio. O Conselho Diretivo 
pode decidir alterar esses limites 
indicativos, após consultar o Comité de 
Investimento.

Or. en

Alteração 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 4
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 8 – alínea b) – paragrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo estabelece limites 
específicos de diversificação e 
concentração ao abrigo da secção Apoio à 
Solvabilidade, a fim de assegurar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º 2-A, alíneas b) e c), 
evitando simultaneamente uma 
concentração excessiva num número 
restrito de Estados-Membros. O Conselho 
Diretivo avaliará regularmente o impacto 
económico da pandemia de COVID-19 nos 

O Conselho Diretivo estabelece limites 
específicos de diversificação e 
concentração ao abrigo da secção Apoio à 
Solvabilidade, a fim de assegurar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º 2-A, alíneas b) e c), 
evitando simultaneamente uma 
concentração excessiva num número 
restrito de Estados-Membros. O Conselho 
Diretivo avaliará regularmente o impacto 
económico da pandemia de COVID-19 nos 
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Estados-Membros e nos diferentes setores. 
Com base nessa avaliação, o Conselho 
Diretivo poderá decidir alterar esses limites 
indicativos, após consulta do Comité de 
Investimento.

Estados-Membros e nos diferentes setores. 
Nesse sentido, deve acompanhar 
indicadores como a população, a inversão 
do PIB per capita e o desvio da taxa de 
desemprego dos Estados-Membros face à 
média da UE durante o período de 2015-
2019. Com base nessa avaliação, o 
Conselho Diretivo poderá decidir alterar 
esses limites indicativos, após consulta do 
Comité de Investimento.

Or. en

Alteração 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 4
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 8 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo estabelece limites 
específicos de diversificação e 
concentração ao abrigo da secção Apoio à 
Solvabilidade, a fim de assegurar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º 2-A, alíneas b) e c), 
evitando simultaneamente uma 
concentração excessiva num número 
restrito de Estados-Membros. O Conselho 
Diretivo avaliará regularmente o impacto 
económico da pandemia de COVID-19 nos 
Estados-Membros e nos diferentes setores. 
Com base nessa avaliação, o Conselho 
Diretivo poderá decidir alterar esses limites 
indicativos, após consulta do Comité de 
Investimento.

O Conselho Diretivo estabelece limites 
específicos de diversificação e 
concentração ao abrigo da secção Apoio à 
Solvabilidade, a fim de assegurar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º 2-A, alíneas b) e c), 
evitando simultaneamente uma 
concentração excessiva num número 
restrito de Estados-Membros. O Conselho 
Diretivo avaliará regularmente, e pelo 
menos uma vez por trimestre, o impacto 
económico da pandemia de COVID-19 nos 
Estados-Membros e nos diferentes setores. 
Com base nessa avaliação, o Conselho 
Diretivo poderá decidir alterar esses limites 
indicativos, após consulta do Comité de 
Investimento.

Or. en
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Alteração 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31 – subponto 4
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo II – secção 8 – alínea b) – parágrafo 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo apresenta relatórios 
de forma periódica, pelo menos 
anualmente, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre os beneficiários deste 
instrumento e sobre as atividades dos 
intermediários, a fim de assegurar a 
transparência completa, correta e 
atempada do programa.

Or. en

Alteração 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 31-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/1017
Anexo III (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) É aditado o seguinte anexo:
«ANEXO III REQUISITOS A 
RESPEITAR PELOS ESTADOS-
MEMBROS PARA A CONCESSÃO DE 
APOIO AO ABRIGO DA SECÇÃO DE 
APOIO À SOLVABILIDADE
(1) Princípios gerais
- O Estado deve receber uma 
remuneração adequada pelo investimento. 
Quanto mais próxima das condições do 
mercado for a remuneração, menor será a 
possível distorção da concorrência 
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causada pela intervenção do Estado.
- A recapitalização COVID-19 deve ser 
reembolsada aquando da estabilização da 
economia. O Estado-Membro deve criar 
um mecanismo que incentive o resgate 
gradual.
- A remuneração do apoio à solvabilidade 
deve ser aumentada a fim de a fazer 
convergir com os preços de mercado, de 
modo a que os beneficiários e os outros 
acionistas tenham incentivos para 
proceder ao reembolso da medida de 
recapitalização do Estado e minimizar o 
risco de distorções da concorrência.
Em alternativa às metodologias de 
remuneração a seguir mencionadas, os 
Estados-Membros podem notificar 
regimes ou medidas individuais em que a 
metodologia de remuneração seja 
adaptada em conformidade com as 
características e a antiguidade do 
instrumento de capital, desde que, de 
modo geral, conduzam a um resultado 
semelhante no que se refere aos efeitos de 
incentivo à saída do Estado e a um 
impacto global semelhante na 
remuneração do Estado.
(2) Remuneração de instrumentos de 
capital próprio
- Uma injeção de capital pelo Estado, ou 
uma intervenção equivalente, deve ser 
praticada a um preço que não exceda o 
preço médio das ações do beneficiário nos 
15 dias anteriores ao pedido de injeção de 
capital. Se o beneficiário não for uma 
empresa cotada na bolsa, o seu valor de 
mercado deve ser objeto de uma 
estimativa por um perito independente ou 
por outros meios proporcionados.
- Qualquer medida de recapitalização 
deve incluir um mecanismo de 
progressividade (step-up) que preveja o 
aumento da remuneração do Estado, a 
fim de incentivar o beneficiário a 
reembolsar o capital injetado pelo Estado. 
Este aumento da remuneração pode 
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assumir a forma de ações complementares 
concedidas ao Estado ou de outros 
mecanismos, e deve corresponder a um 
acréscimo mínimo de 10 % em cada etapa 
(pela participação resultante da injeção de 
capital no contexto da COVID-19 que não 
tenha sido reembolsada):
a) Quatro anos após a injeção de capital 
associada ao apoio à solvabilidade, se o 
Estado não tiver vendido, pelo menos, 40 
% da sua participação no capital 
resultante dessa injeção de capital, será 
ativado o mecanismo de progressividade.
b) Seis anos após a injeção de capital 
associada ao apoio à solvabilidade, se o 
Estado não tiver vendido a totalidade da 
sua participação resultante dessa injeção 
de capital, será novamente ativado o 
mecanismo de progressividade. Se o 
beneficiário não for uma empresa cotada 
na bolsa, os Estados-Membros podem 
decidir proceder a cada um dos aumentos 
da participação um ano mais tarde, ou 
seja, cinco anos e sete anos, 
respetivamente, após a injeção de capital 
associada ao apoio à solvabilidade.
- A Comissão pode aceitar mecanismos 
alternativos, desde que estes conduzam a 
um resultado globalmente semelhante no 
que respeita aos efeitos de incentivo à 
saída do Estado e a um impacto idêntico 
na remuneração do Estado.
- O beneficiário deve ter, a qualquer 
momento, a possibilidade de recomprar a 
participação no capital que o Estado 
adquiriu. Para garantir que o Estado 
recebe uma remuneração apropriada pelo 
investimento, o preço de recompra deve 
corresponder
i) ao investimento nominal feito pelo 
Estado, acrescido de uma remuneração 
anual de juros 200 pontos de base 
superior à remuneração constante do 
ponto 66 da Comunicação da Comissão 
(2020/C 164/03)1-A; ou
ii) ao preço de mercado no momento da 
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recompra, prevalecendo o montante mais 
elevado entre os dois.
- Em alternativa, a qualquer momento, o 
Estado pode vender, a preços de mercado, 
a sua quota no capital a outros 
compradores que não o beneficiário. Em 
princípio, esta venda requer uma consulta 
aberta e não discriminatória dos 
potenciais compradores ou uma venda na 
bolsa. O Estado pode conceder aos 
acionistas existentes direitos prioritários 
de compra ao preço resultante da consulta 
pública.
(3) Remuneração de instrumentos de 
capital híbrido
- A remuneração global dos instrumentos 
de capital híbrido deve ter em devida 
conta os seguintes elementos:
a) as características do instrumento 
escolhido, incluindo o respetivo grau de 
subordinação, risco e todas as 
modalidades de pagamento;
b) a inclusão de incentivos à saída 
(como cláusulas de progressividade ou 
reembolso); e
c) uma taxa de juro de referência 
adequada.
- A remuneração mínima dos 
instrumentos de capital híbrido até à sua 
conversão em instrumentos equiparáveis 
a capital próprio deve ser, pelo menos, 
igual à taxa de base (taxa IBOR a 1 ano 
ou equivalente publicada pela Comissão1-

B), acrescida do prémio referido no ponto 
66 da Comunicação da Comissão (2020/C 
164/03)1-C.
- A conversão de instrumentos de capital 
híbrido em capital próprio deve ser 
efetuada, no mínimo, a 5 % abaixo do 
TERP (Theoretical Ex-Rights Price) no 
momento da conversão.
- Após a conversão em capital próprio, 
deve ser incluído um mecanismo de 
progressividade (step-up) que preveja o 
aumento da remuneração do Estado, a 
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fim de incentivar os beneficiários a 
reembolsarem as injeções de capital do 
Estado. Se o capital próprio resultante da 
intervenção do Estado no contexto do 
apoio à solvabilidade ainda for detido pelo 
Estado dois anos após a conversão em 
capital próprio, o Estado receberá uma 
parte de propriedade suplementar no 
beneficiário, para além da participação 
restante decorrente da conversão pelo 
Estado dos instrumentos de capital 
híbrido associados ao apoio à 
solvabilidade. Esta parte de propriedade 
suplementar será de, pelo menos, 10 % da 
participação restante decorrente da 
conversão pelo Estado dos instrumentos 
de capital híbrido associados ao apoio à 
solvabilidade. A Comissão pode aceitar 
mecanismos de progressividade 
alternativos, desde que tenham os mesmos 
efeitos de incentivo e um impacto global 
semelhante na remuneração do Estado.
- Os Estados-Membros podem optar por 
uma fórmula de cálculo do preço que 
inclua cláusulas adicionais de 
progressividade ou de reembolso. Estas 
características devem ser concebidas de 
modo a incentivarem o beneficiário a pôr 
fim, tão cedo quanto possível, ao apoio de 
recapitalização por parte do Estado. A 
Comissão poderá aceitar igualmente 
metodologias de fixação de preços 
alternativas, desde que conduzam a 
remunerações superiores ou semelhantes 
às obtidas com a metodologia acima 
descrita.
- Uma vez que a natureza dos 
instrumentos híbridos varia 
significativamente, a Comissão não 
fornece orientações para todos os tipos de 
instrumentos. Os instrumentos híbridos 
devem sempre seguir os princípios acima 
referidos, sendo que a remuneração deve 
refletir o risco dos instrumentos 
específicos.
(4) Governação e prevenção de distorções 
indevidas da concorrência
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- A fim de evitar distorções indevidas da 
concorrência, os beneficiários não podem 
praticar uma expansão comercial 
agressiva financiada pelo auxílio estatal 
ou assumir riscos excessivos. Como 
princípio geral, quanto menor for a 
participação do Estado no capital e maior 
a remuneração, menor será a necessidade 
de salvaguardas.
- Se o beneficiário de um apoio à 
solvabilidade superior a 250 milhões de 
EUR for uma empresa com poder de 
mercado significativo em, pelo menos, um 
dos mercados relevantes em que opera, os 
Estados-Membros devem propor medidas 
adicionais para preservar a concorrência 
efetiva nesses mercados. Ao propor essas 
medidas, os Estados-Membros podem, 
nomeadamente, oferecer compromissos 
estruturais ou comportamentais previstos 
na Comunicação da Comissão sobre as 
soluções passíveis de serem aceites nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 139/2004 
do Conselho e do Regulamento (CE) n.º 
802/2004 da Comissão.
- Os beneficiários de apoio à solvabilidade 
estão proibidos de o publicitarem para 
fins comerciais.
- Desde que, pelo menos, 75 % do apoio à 
solvabilidade não tenham sido 
reembolsados, os beneficiários que não 
sejam PME devem ser impedidos de 
adquirir uma participação superior a 10 
% em empresas concorrentes ou noutros 
operadores do mesmo ramo de atividade, 
incluindo as operações a montante e a 
jusante.
- Em circunstâncias excecionais, e sem 
prejuízo do controlo das concentrações, 
esses beneficiários só podem adquirir uma 
participação superior a 10 % em 
operadores a montante ou a jusante no 
seu ramo de atividade se a aquisição for 
necessária para manter a viabilidade do 
beneficiário. A Comissão pode autorizar a 
aquisição, se tal for necessário para esse 
fim. A aquisição não pode ser executada 
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antes de a Comissão ter tomado uma 
decisão sobre esta questão.
- Os auxílios estatais não podem ser 
utilizados para conceder subvenções 
cruzadas a atividades económicas de 
empresas integradas que se encontravam 
em dificuldades económicas em 31 de 
dezembro de 2019. As empresas 
integradas devem estabelecer uma 
separação clara das contas, a fim de 
garantir que a medida de recapitalização 
não beneficia essas atividades.
- Enquanto as medidas de apoio à 
solvabilidade não tiverem sido totalmente 
reembolsadas, os beneficiários não podem 
efetuar pagamentos de dividendos, nem 
pagamentos não obrigatórios de cupões, 
nem recomprar ações, exceto em relação 
ao Estado.
- Desde que, pelo menos, 75 % do apoio à 
solvabilidade não tenha sido reembolsado, 
a remuneração dos quadros dirigentes das 
empresas beneficiárias não deve exceder a 
parte fixa da sua remuneração em 31 de 
dezembro de 2019. No que se refere às 
pessoas que passam a ocupar lugares de 
direção após a recapitalização, o limite 
aplicável é a remuneração fixa mais baixa 
de qualquer um dos quadros dirigentes 
em 31 de dezembro de 2019. Em caso 
algum devem ser pagos prémios, outras 
variáveis ou elementos de remuneração 
comparáveis.
(5) Estratégia de saída do Estado da 
participação resultante das obrigações de 
recapitalização e de comunicação de 
informações
- Os beneficiários que não sejam PME 
que tenham recebido um apoio à 
solvabilidade superior a 25 % do capital 
próprio no momento da intervenção 
devem demonstrar uma estratégia de 
saída credível para a participação do 
Estado-Membro, a menos que a 
intervenção estatal seja reduzida para 
menos de 25 % do capital próprio no 
prazo de 12 meses a contar da data de 
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concessão do auxílio.
- A estratégia de saída deve estabelecer:
a) o plano do beneficiário para a 
continuação da sua atividade e a 
utilização dos fundos investidos pelo 
Estado, incluindo um calendário de 
pagamento da remuneração e do 
reembolso do investimento estatal (em 
conjunto, o «calendário de reembolso»); e 
b) as medidas que o beneficiário e o 
Estado adotarão para respeitar o 
calendário de reembolso.
- A estratégia de saída deve ser elaborada 
e apresentada ao Estado-Membro no 
prazo de 12 meses após a concessão do 
auxílio e deve ser aprovada pelo 
Estado-Membro.
Os beneficiários devem comunicar ao 
Estado-Membro os progressos no 
cumprimento do calendário de reembolso 
e a satisfação das condições constantes da 
secção (4) no prazo de 12 meses a contar 
da apresentação do calendário, e 
posteriormente a intervalos de 12 meses.
- O Estado-Membro deve comunicar 
anualmente à Comissão informações 
sobre o cumprimento do calendário de 
reembolso e a satisfação das condições 
previstas na secção (4).
- Se, seis anos após o apoio à 
solvabilidade, a intervenção do Estado 
não tiver sido reduzida para menos de 15 
% do capital próprio do beneficiário, deve 
ser notificado à Comissão, para 
aprovação, um plano de reestruturação 
conforme com as Orientações relativas 
aos auxílios estatais de emergência e à 
reestruturação. A Comissão avaliará se as 
ações previstas no plano de 
reestruturação garantem a viabilidade do 
beneficiário, tendo igualmente em conta 
os objetivos da UE e as obrigações 
nacionais associados à transformação 
ecológica e digital, e a saída do Estado 
sem afetar negativamente as trocas 
comerciais de forma contrária ao 
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interesse comum. Se o beneficiário não 
for uma empresa cotada na bolsa, ou se 
for uma PME, o Estado-Membro pode 
decidir notificar um plano de 
reestruturação apenas se a intervenção do 
Estado não tiver sido reduzida para 
menos de 15 % do capital próprio sete 
anos após o apoio à solvabilidade.»
_________________
1-A Comunicação da Comissão sobre a 
Alteração ao Quadro Temporário relativo 
a medidas de auxílio estatal em apoio da 
economia no atual contexto do surto de 
COVID-19 (2020/C 164/03) (JO C 164, de 
13.5.2020, pp. 3-15).
1-B Taxas de base calculadas em 
conformidade com a Comunicação da 
Comissão sobre a revisão do método de 
fixação das taxas de referência e de 
atualização (JO C 14, de 19.1.2008, p. 6), 
publicada no sítio Web da DG 
Concorrência, em https://ec.europa.eu/ 
competition/state_aid/legislation/referenc
e_rates.html.
1-C Comunicação da Comissão sobre a 
Alteração ao Quadro Temporário relativo 
a medidas de auxílio estatal em apoio da 
economia no atual contexto do surto de 
COVID-19 (2020/C 164/03) (JO C 164, de 
13.5.2020, pp. 3-15).

Or. en

Justificação

O novo anexo III constitui uma codificação das seções 3.11.5 a 3.11.7 do quadro temporário 
da Comissão relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto 
do surto de COVID-19, que foi introduzido pela Comunicação da Comissão (2020/C 164/03) 
(JO C 164, de 13.5.2020, pp. 3-15).

O anexo codifica os requisitos aplicáveis à estratégia de remuneração e de saída dos 
Estados-Membros que fornecem apoio público sob a forma de capital próprio e/ou de 
instrumentos de capital híbrido a empresas confrontadas com dificuldades financeiras devido 
ao surto de COVID-19.


