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Alteração 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque simétrico para 
a economia mundial e para a economia da 
União com um grande impacto social e 
económico assimétrico entre 
Estados-Membros e regiões. As 
necessárias medidas de confinamento 
provocaram uma diminuição significativa 
da atividade económica na UE. Segundo o 
Eurostat, no segundo trimestre de 2020, o 
PIB da UE ajustado sazonalmente 
diminuiu 11,4 % em comparação com o 
primeiro trimestre de 2020 e 13,9 % em 
comparação com o mesmo trimestre de 
2020, depois de já ter diminuído 2,7 % no 
trimestre anterior. Além disso, segundo as 
previsões económicas do verão da 
Comissão para 2020, a economia da UE 
deverá sofrer uma contração até 8,3 % em 
2020, um valor significativamente 
superior e com maiores divergências do 
que o inicialmente projetado nas previsões 
da primavera para 2020 e muito além dos 
valores da crise financeira de 2008. 
Acresce que o emprego diminuiu 2,7 % na 
UE no segundo trimestre de 2020 em 
comparação com o primeiro trimestre, 
depois de já ter diminuído 0,2 % no 
primeiro trimestre. O surto da pandemia 
revelou a interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades importantes, como a 
dependência excessiva das indústrias 
estratégicas em relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades de 
forma urgente e eficaz para melhorar a 
resposta de emergência da União, bem 
como a resiliência de toda a economia, 
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competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

mantendo simultaneamente a sua abertura à 
concorrência e ao comércio justos, em 
conformidade com as suas regras. Prevê-se 
que a atividade de investimento tenha 
diminuído significativamente. Mesmo 
antes da pandemia, e apesar da melhoria 
dos rácios investimento/PIB na União, a 
atividade de investimento permanecia 
inferior ao que seria de esperar num 
período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2008. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento justo, inclusivo e 
sustentável de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais e ambientais fundamentais tais 
como a sustentabilidade, a inclusão, a 
pobreza, o desemprego, a pobreza no 
trabalho ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação rápida, justa, 
inclusiva e sustentável, é necessário apoio 
para suprir as deficiências do mercado e as 
situações de investimento insuficiente e 
para reduzir o défice de investimento em 
setores específicos.

Or. en

Alteração 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência justa e ao 
comércio justo, em conformidade com as 
suas regras. Prevê-se que a atividade de 
investimento diminua significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da 
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e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é 
necessário apoio para suprir as 
deficiências do mercado e as situações de 
investimento insuficiente e para reduzir o 
défice de investimento em setores 
específicos.

União, principalmente ao abrigo do Pacto 
Ecológico, e de apoiar uma recuperação 
económica rápida, inclusiva e sustentável, 
o principal objetivo deve ser prestar apoio 
a projetos difíceis de financiar de outra 
forma, que proporcionem aos cidadãos 
europeus benefícios ambientais e societais 
de longo prazo, como postos de trabalho a 
longo prazo e infraestruturas públicas de 
elevada qualidade. É crucial, portanto, 
identificar e apoiar projetos que 
proporcionem esta verdadeira 
adicionalidade e qualidade em vez de 
privilegiar essencialmente aspetos 
técnicos como, por exemplo, os fatores de 
alavancagem ou a rapidez e os volumes 
dos projetos, bem como suprir as 
deficiências do mercado e as situações de 
investimento insuficiente e reduzir o défice 
de investimento em setores específicos.

Or. en

Alteração 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
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aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades, em 
especial no que diz respeito às pequenas e 
médias empresas (PME) e às 
microempresas, para melhorar a resposta 
de emergência da União, bem como a 
resiliência, a coesão, a digitalização e a 
sustentabilidade de toda a economia, 
mantendo simultaneamente a sua abertura à 
concorrência e ao comércio, em 
conformidade com as suas regras. Prevê-se 
que a atividade de investimento tenha 
diminuído significativamente. Mesmo 
antes da pandemia, e apesar da melhoria 
dos rácios investimento/PIB na União, a 
atividade de investimento permanecia 
inferior ao que seria de esperar num 
período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

Or. en

Alteração 36
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento sustentável de longo prazo e 
que se impõem face à transição climática, 
à degradação do ambiente, à evolução 
tecnológica e à competitividade a nível 
mundial, nomeadamente em matéria de 
inovação, competências, infraestruturas, 
pequenas e médias empresas (PME), nem 
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societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

atendem à necessidade de dar resposta a 
desafios societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
contidos no Pacto Ecológico e no Plano 
de Investimento para Uma Europa 
Sustentável e de apoiar uma recuperação 
económica rápida, inclusiva e sustentável, 
é necessário apoio para suprir as 
deficiências do mercado e as situações de 
investimento insuficiente e para reduzir o 
défice de investimento em setores 
específicos.

Or. en

Alteração 37
Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades, em 
especial no que respeita às pequenas e 
médias empresas (PME), para melhorar a 
resposta de emergência da União, bem 
como a resiliência de toda a economia, 
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em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

mantendo simultaneamente a sua abertura à 
concorrência e ao comércio, em 
conformidade com as suas regras. Prevê-se 
que a atividade de investimento tenha 
diminuído significativamente. Mesmo 
antes da pandemia, e apesar da melhoria 
dos rácios investimento/PIB na União, a 
atividade de investimento permanecia 
inferior ao que seria de esperar num 
período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas e PME, nem 
atendem à necessidade de dar resposta a 
desafios societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da 
União, em particular o duplo objetivo de 
acelerar as transições climática e digital, e 
de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

Or. en

Alteração 38
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 (1) A pandemia de COVID-19 
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constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 

constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 8,3 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas, bem 
como a falta de infraestruturas críticas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
pobreza, a sustentabilidade ou o 
envelhecimento demográfico. Por 
conseguinte, a fim de alcançar os objetivos 
estratégicos da União e de apoiar uma 
recuperação económica rápida, inclusiva e 
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mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

sustentável, é necessário apoio para suprir 
as deficiências do mercado e as situações 
de investimento insuficiente e para reduzir 
o défice de investimento em setores 
específicos.

Or. en

Alteração 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
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insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da 
União, em especial o objetivo de 
neutralidade climática até 2050, e de 
apoiar uma recuperação económica rápida, 
inclusiva e sustentável, é necessário apoio 
para suprir as deficiências do mercado e as 
situações de investimento insuficiente e 
para reduzir o défice de investimento em 
setores específicos.

Or. en

Alteração 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 

(1) As medidas de confinamento 
nacionais e regionais tomadas no 
seguimento da pandemia de COVID-19 
constituem um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As medidas de confinamento 
provocaram uma diminuição significativa 
da atividade económica na UE. Prevê-se 
que a contração do PIB da UE em 2020 
avizinhe 7,5 %, muito além dos valores da 
crise financeira em 2009. O surto da 
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abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao 
comércio, em conformidade com as suas 
regras. Prevê-se que a atividade de 
investimento tenha diminuído 
significativamente. Mesmo antes da 
pandemia, e apesar da melhoria dos rácios 
investimento/PIB na União, a atividade de 
investimento permanecia inferior ao que 
seria de esperar num período de forte 
retoma e não permitia compensar os anos 
de investimento insuficiente que se 
seguiram à crise de 2009. Mais importante 
ainda, os atuais níveis e previsões de 
investimento não satisfazem as 
necessidades de investimento estrutural na 
União para relançar e manter o crescimento 
de longo prazo e que se impõem face à 
evolução tecnológica e à competitividade a 
nível mundial, nomeadamente em matéria 
de inovação, competências, infraestruturas, 
pequenas e médias empresas (PME), nem 
atendem à necessidade de dar resposta a 
desafios societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

pandemia revelou a interconectividade das 
cadeias de abastecimento mundiais e expôs 
algumas vulnerabilidades, como a 
dependência excessiva das indústrias 
estratégicas em relação a fontes externas de 
aprovisionamento. Importa corrigir essas 
vulnerabilidades para melhorar a 
resiliência de toda a economia contra 
ameaças externas. Prevê-se que a 
atividade de investimento tenha diminuído 
significativamente. Mesmo antes da 
pandemia, e apesar da melhoria dos rácios 
investimento/PIB nos Estados-Membros, a 
atividade de investimento permanecia 
inferior ao que seria de esperar num 
período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
inadequado que se seguiram à crise de 
2009 e as políticas monetárias 
extremamente permissivas do Banco 
Central Europeu. Mais importante ainda, 
os atuais níveis e previsões de investimento 
não satisfazem as necessidades de 
investimento estrutural na União para 
relançar e manter o crescimento de longo 
prazo e que se impõem face à evolução 
tecnológica e à competitividade a nível 
mundial, nomeadamente em matéria de 
inovação, competências, infraestruturas, 
pequenas e médias empresas (PME), nem 
atendem à necessidade de dar resposta a 
desafios societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para fazer face às consequências da 
estagnação prevista das economias 
nacionais e às situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

Or. en

Alteração 41
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Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
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médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico sem comprometer os 
objetivos em matéria de igualdade. Por 
conseguinte, a fim de alcançar os objetivos 
estratégicos da União e de apoiar uma 
recuperação económica rápida, inclusiva e 
sustentável, é necessário apoio para suprir 
as deficiências do mercado e as situações 
de investimento insuficiente e para reduzir 
o défice de investimento em setores 
específicos.

Or. en

Alteração 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia revelou a 
interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Prevê-se que a contração do PIB da 
UE em 2020 avizinhe 7,5 %, muito além 
dos valores da crise financeira em 2009. O 
surto da pandemia tem um impacto 
negativo na interconectividade das cadeias 
de abastecimento mundiais e expôs 
algumas vulnerabilidades, como a 
dependência excessiva das indústrias 
estratégicas em relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
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em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
nomeadamente em matéria de inovação, 
competências, infraestruturas, pequenas e 
médias empresas (PME), nem atendem à 
necessidade de dar resposta a desafios 
societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de dar prioridade a uma recuperação 
económica rápida, inclusiva e de longo 
prazo, é necessário apoio para suprir as 
deficiências do mercado e as situações de 
investimento insuficiente e para reduzir o 
défice de investimento em setores 
específicos.

Or. en

Alteração 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As avaliações realizadas 
destacaram que a diversidade de 
instrumentos financeiros utilizados no 

(2) As avaliações realizadas 
destacaram que a diversidade de 
instrumentos financeiros utilizados no 
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âmbito do quadro financeiro plurianual 
2014-2020 gerou algumas sobreposições a 
nível do âmbito de aplicação. Essa 
diversidade foi igualmente fonte de 
complexidade para os intermediários e os 
destinatários finais, que se confrontaram 
com normas díspares em matéria de 
elegibilidade e apresentação de 
informações. A ausência de normas 
compatíveis também dificultou a 
articulação entre diferentes fundos da 
União, articulação essa que poderia ter 
melhorado o apoio a projetos que 
necessitassem de diferentes tipos de 
financiamento. Por conseguinte, convém 
criar um fundo único, o Fundo InvestEU, 
com base na experiência adquirida com o 
Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEEI) criado ao abrigo do 
Plano de Investimento para a Europa, no 
intuito de conceder um apoio mais 
eficiente aos destinatários finais, mediante 
a integração e simplificação da oferta de 
financiamento num único regime de 
garantia orçamental, melhorando assim o 
impacto do apoio da União e reduzindo o 
custo para a União a cargo do orçamento.

âmbito do quadro financeiro plurianual 
2014-2020 gerou algumas sobreposições a 
nível do âmbito de aplicação. Essa 
diversidade foi igualmente fonte de 
complexidade para os intermediários e os 
destinatários finais, que se confrontaram 
com normas díspares em matéria de 
elegibilidade e apresentação de 
informações. A ausência de normas 
compatíveis também dificultou a 
articulação entre diferentes fundos da 
União, articulação essa que poderia ter 
melhorado o apoio a projetos que 
necessitassem de diferentes tipos de 
financiamento. Por conseguinte, convém 
criar um fundo único, o Fundo InvestEU, 
com base na experiência adquirida com o 
Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEEI) criado ao abrigo do 
Plano de Investimento para a Europa, no 
intuito de conceder um apoio mais 
eficiente aos destinatários finais, mediante 
a integração e simplificação da oferta de 
financiamento num único regime de 
garantia orçamental, melhorando assim o 
impacto do apoio da União e reduzindo o 
custo para a União a cargo do orçamento. 
Mediante uma avaliação positiva, as 
carteiras de transição poderão ser 
fundidas com o Fundo InvestEU para 
obter mais ganhos de eficiência.

Or. en

Alteração 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As avaliações realizadas 
destacaram que a diversidade de 
instrumentos financeiros utilizados no 
âmbito do quadro financeiro plurianual 

(2) As avaliações realizadas 
destacaram que a diversidade de 
instrumentos financeiros utilizados no 
âmbito do quadro financeiro plurianual 
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2014-2020 gerou algumas sobreposições a 
nível do âmbito de aplicação. Essa 
diversidade foi igualmente fonte de 
complexidade para os intermediários e os 
destinatários finais, que se confrontaram 
com normas díspares em matéria de 
elegibilidade e apresentação de 
informações. A ausência de normas 
compatíveis também dificultou a 
articulação entre diferentes fundos da 
União, articulação essa que poderia ter 
melhorado o apoio a projetos que 
necessitassem de diferentes tipos de 
financiamento. Por conseguinte, convém 
criar um fundo único, o Fundo InvestEU, 
com base na experiência adquirida com o 
Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEEI) criado ao abrigo do 
Plano de Investimento para a Europa, no 
intuito de conceder um apoio mais 
eficiente aos destinatários finais, mediante 
a integração e simplificação da oferta de 
financiamento num único regime de 
garantia orçamental, melhorando assim o 
impacto do apoio da União e reduzindo o 
custo para a União a cargo do orçamento.

2014-2020 gerou algumas sobreposições a 
nível do âmbito de aplicação. Essa 
incapacidade institucional foi igualmente 
fonte de complexidade para os 
intermediários e os destinatários finais, que 
se confrontaram com normas díspares em 
matéria de elegibilidade e apresentação de 
informações. A ausência de normas 
compatíveis e a grande quantidade de 
burocracia também dificultou a articulação 
entre diferentes fundos da União, 
articulação essa que poderia ter melhorado 
o apoio a projetos que necessitassem de 
diferentes tipos de financiamento. Por 
conseguinte, convém criar um fundo único, 
o Fundo InvestEU, com base na 
experiência adquirida com o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEEI) criado ao abrigo do Plano de 
Investimento para a Europa, no intuito de 
conceder um apoio mais eficiente aos 
destinatários finais, mediante a integração, 
a simplificação e a monitorização da 
oferta de financiamento num único regime 
de garantia orçamental, melhorando assim 
o impacto do apoio suportado pelos 
contribuintes europeus e reduzindo o 
custo para os contribuintes por via do 
orçamento.

Or. en

Alteração 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
estratégias ambiciosas para concluir o 
mercado único e promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, assim como o 
emprego, nomeadamente a «Europa 2020 – 

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
estratégias e legislação ambiciosas para 
concluir o mercado único e promover o 
crescimento sustentável e inclusivo, assim 
como o emprego, nomeadamente a 
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Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», de 3 de março de 
2010, o «Plano de Ação para a Criação de 
uma União dos Mercados de Capitais» de 
30 de setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
2018, a estratégia «Energias Limpas para 
Todos os Europeus» de 30 de novembro de 
2016, o «Fechar o ciclo – Plano de Ação da 
UE para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 
de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, o «Pacto Ecológico Europeu» de 11 
de dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, «Uma nova estratégia industrial 
para a Europa», de 10 de março de 2020, e 
a «Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital», de 10 de 
março de 2020. O Fundo InvestEU deverá 
tirar partido e reforçar as sinergias entre 
estas estratégias que se reforçam 
mutuamente, promovendo o investimento e 
o acesso ao financiamento.

«Europa 2020 – Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», de 3 de março de 2010, o 
«Plano de Ação para a Criação de uma 
União dos Mercados de Capitais» de 30 de 
setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
2018, a estratégia «Energias Limpas para 
Todos os Europeus» de 30 de novembro de 
2016, o «Fechar o ciclo – Plano de Ação da 
UE para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 
de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, a Estratégia a longo prazo para 
2050 intitulada «Um Planeta Limpo para 
Todos», de 28 de novembro de 2018, o 
«Pacto Ecológico Europeu» de 11 de 
dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, o regulamento que estabelece o 
quadro para alcançar a neutralidade 
climática, de 4 de março de 2020, «Uma 
nova estratégia industrial para a Europa», 
de 10 de março de 2020, a «Estratégia para 
as PME com vista a uma Europa 
Sustentável e Digital», de 10 de março de 
2020, a Estratégia de Biodiversidade da 
UE para 2030, de 20 de maio de 2020, o 
Regulamento relativo ao estabelecimento 
de um regime para a promoção do 
investimento sustentável, de junho de 
2020, bem como a Estratégia para a 
Integração do Sistema Energético e a 
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Estratégia do Hidrogénio, de 8 de julho de 
2020, e proporá uma estratégia para uma 
vaga de renovação no terceiro trimestre 
de 2020. O Fundo InvestEU deverá tirar 
partido e reforçar as sinergias entre estas 
estratégias que se reforçam mutuamente e 
apoiar a aplicação da legislação, 
promovendo o investimento e o acesso ao 
financiamento.

Or. en

Alteração 46
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
estratégias ambiciosas para concluir o 
mercado único e promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, assim como o 
emprego, nomeadamente a «Europa 2020 – 
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», de 3 de março de 
2010, o «Plano de Ação para a Criação de 
uma União dos Mercados de Capitais» de 
30 de setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
2018, a estratégia «Energias Limpas para 
Todos os Europeus» de 30 de novembro de 
2016, o «Fechar o ciclo – Plano de Ação da 
UE para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 
de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, o «Pacto Ecológico Europeu» de 11 

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
estratégias ambiciosas para concluir o 
mercado único e promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, assim como o 
emprego, nomeadamente a «Europa 2020 – 
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», de 3 de março de 
2010, o «Plano de Ação para a Criação de 
uma União dos Mercados de Capitais» de 
30 de setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
2018, o Plano de Ação para a Educação 
Digital 2018-2020, os projetos «Construir 
o futuro digital da Europa» e «Espaço 
Europeu da Educação», a estratégia 
«Energias Limpas para Todos os 
Europeus» de 30 de novembro de 2016, o 
«Fechar o ciclo – Plano de Ação da UE 
para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 
de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
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de dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, «Uma nova estratégia industrial 
para a Europa», de 10 de março de 2020, e 
a «Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital», de 10 de 
março de 2020. O Fundo InvestEU deverá 
tirar partido e reforçar as sinergias entre 
estas estratégias que se reforçam 
mutuamente, promovendo o investimento e 
o acesso ao financiamento.

26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, o «Pacto Ecológico Europeu» de 11 
de dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, «Uma nova estratégia industrial 
para a Europa», de 10 de março de 2020, e 
a «Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital», de 10 de 
março de 2020. O Fundo InvestEU deverá 
tirar partido e reforçar as sinergias entre 
estas estratégias que se reforçam 
mutuamente, promovendo o investimento e 
o acesso ao financiamento.

Or. en

Alteração 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
estratégias ambiciosas para concluir o 
mercado único e promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, assim como o 
emprego, nomeadamente a «Europa 2020 – 
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», de 3 de março de 
2010, o «Plano de Ação para a Criação de 
uma União dos Mercados de Capitais» de 
30 de setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
2018, a estratégia «Energias Limpas para 

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
estratégias ambiciosas para concluir o 
mercado único e promover o crescimento 
justo, sustentável e inclusivo, assim como 
o emprego de elevada qualidade, 
nomeadamente a «Europa 2020 – 
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», de 3 de março de 
2010, o «Plano de Ação para a Criação de 
uma União dos Mercados de Capitais» de 
30 de setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
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Todos os Europeus» de 30 de novembro de 
2016, o «Fechar o ciclo – Plano de Ação da 
UE para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 
de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, o «Pacto Ecológico Europeu» de 11 
de dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, «Uma nova estratégia industrial 
para a Europa», de 10 de março de 2020, e 
a «Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital», de 10 de 
março de 2020. O Fundo InvestEU deverá 
tirar partido e reforçar as sinergias entre 
estas estratégias que se reforçam 
mutuamente, promovendo o investimento e 
o acesso ao financiamento.

2018, a estratégia «Energias Limpas para 
Todos os Europeus» de 30 de novembro de 
2016, o «Fechar o ciclo – Plano de Ação da 
UE para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 
de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, o «Pacto Ecológico Europeu» de 11 
de dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, «Uma nova estratégia industrial 
para a Europa», de 10 de março de 2020, e 
a «Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital», de 10 de 
março de 2020. O Fundo InvestEU deverá 
tirar partido e reforçar as sinergias entre 
estas estratégias que se reforçam 
mutuamente, promovendo o investimento e 
o acesso ao financiamento.

Or. en

Alteração 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
estratégias ambiciosas para concluir o 

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
um sem-número de estratégias para 
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mercado único e promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, assim como o 
emprego, nomeadamente a «Europa 2020 – 
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», de 3 de março de 
2010, o «Plano de Ação para a Criação de 
uma União dos Mercados de Capitais» de 
30 de setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
2018, a estratégia «Energias Limpas para 
Todos os Europeus» de 30 de novembro de 
2016, o «Fechar o ciclo – Plano de Ação da 
UE para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 
de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, o «Pacto Ecológico Europeu» de 11 
de dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, «Uma nova estratégia industrial 
para a Europa», de 10 de março de 2020, e 
a «Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital», de 10 de 
março de 2020. O Fundo InvestEU deverá 
tirar partido e reforçar as sinergias entre 
estas estratégias que se reforçam 
mutuamente, promovendo o investimento e 
o acesso ao financiamento.

concluir o mercado único e promover o 
crescimento sustentável e inclusivo, assim 
como o emprego, nomeadamente a 
«Europa 2020 – Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», de 3 de março de 2010, o 
«Plano de Ação para a Criação de uma 
União dos Mercados de Capitais» de 30 de 
setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
2018, a estratégia «Energias Limpas para 
Todos os Europeus» de 30 de novembro de 
2016, o «Fechar o ciclo – Plano de Ação da 
UE para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 
de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, o «Pacto Ecológico Europeu» de 11 
de dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, «Uma nova estratégia industrial 
para a Europa», de 10 de março de 2020, e 
a «Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital», de 10 de 
março de 2020. O Fundo InvestEU deverá 
tirar partido e reforçar as sinergias entre 
estas estratégias que se reforçam 
mutuamente, promovendo o investimento e 
o acesso ao financiamento.

Or. en
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Alteração 49
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas constitui o quadro de 
referência para identificar as prioridades 
nacionais em termos de reformas e para 
acompanhar a sua execução. Os Estados-
Membros, em cooperação, se for caso 
disso, com as autoridades locais e 
regionais, elaboram as suas próprias 
estratégias plurianuais nacionais de 
investimento em apoio a essas prioridades 
de reforma. Essas estratégias deverão ser 
apresentadas juntamente com os programas 
nacionais de reforma anuais, para 
identificar e coordenar os projetos de 
investimento prioritários que beneficiarão 
de financiamento nacional e/ou da União. 
As mesmas deverão igualmente utilizar os 
fundos da União de forma coerente e 
maximizar o valor acrescentado do apoio 
financeiro concedido, nomeadamente, 
pelos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento, pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência e pelo programa 
InvestEU.

(4) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas constitui o quadro de 
referência para identificar as prioridades 
nacionais em termos de reformas e para 
acompanhar a sua execução. Os Estados-
Membros, em cooperação, se for caso 
disso, com as autoridades locais e 
regionais, elaboram as suas próprias 
estratégias plurianuais nacionais de 
investimento em apoio a essas prioridades 
de reforma. Essas estratégias deverão ser 
apresentadas juntamente com os programas 
nacionais de reforma anuais, para 
identificar e coordenar os projetos de 
investimento prioritários que beneficiarão 
de financiamento nacional e/ou da União. 
A Comissão e os Estados-Membros devem 
cooperar melhor no âmbito da aplicação 
das recomendações do Semestre Europeu, 
a fim de melhorar a concretização dos 
objetivos fixados a nível da UE, conforme 
recomendado pelo Tribunal de Contas 
Europeu no seu Relatório Especial n.º 
16/2020. As mesmas estratégias deverão 
igualmente utilizar os fundos da União de 
forma coerente e maximizar o valor 
acrescentado do apoio financeiro 
concedido, nomeadamente, pelos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento, 
pelo Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência e pelo programa InvestEU.

Or. en

Alteração 50
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
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Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Nos termos do artigo 8.º do TFUE, 
no qual se consagra o compromisso de 
eliminar as desigualdades e de promover 
o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres em todas as ações, o programa 
InvestEU deve contribuir para a 
realização das políticas da União em 
matéria de igualdade de género e de 
promoção e emancipação das mulheres. 
Tendo especialmente em conta a 
intensidade do choque económico pós-
COVID-19, que se prevê venha a ter um 
impacto desproporcionado nas mulheres, 
nomeadamente em razão da perda de 
postos de trabalho e do ónus das 
responsabilidades familiares não 
remuneradas, o programa InvestEU deve 
aplicar os princípios da integração da 
perspetiva de género e da orçamentação 
sensível ao género, na sequência da 
«Estratégia para a igualdade de género 
2020-2025», de 5 de março de 2020. Estas 
despesas devem ser objeto de um 
acompanhamento adequado, de acordo 
com os princípios da integração da 
perspetiva de género, através de 
indicadores e da recolha de dados 
repartidos por género, a fim de avaliar 
com precisão o impacto do programa em 
função do género no quadro do 
acompanhamento, dos relatórios e da 
avaliação.

Or. en

Alteração 51
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE. O Fundo InvestEU 
deverá assegurar uma entrega célere dos 
fundos autorizados aos beneficiários 
finais, a fim de aliviar a falta de liquidez 
na maior parte das regiões afetadas e de 
proporcionar recursos urgentes às 
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empresas que, sem este apoio, poderiam 
ter de fazer cortes significativos no 
pessoal ou declarar insolvência.

Or. en

Alteração 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
partilha dos riscos e instrumentos de 
fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. Os 
regimes baseados em dívida serão 
excluídos deste quadro e proibidos, a fim 
de reduzir a dependência excessiva dos 
Estados-Membros em relação à dívida. O 
Fundo InvestEU deverá ser orientado pela 
oferta, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
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concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger um conjunto 
específico de setores e regiões, evitando 
uma concentração setorial ou geográfica 
excessiva, evitando financiar projetos de 
financiamento dominados por países 
terceiros e nacionais de países terceiros e 
facilitando o acesso de projetos compostos 
por entidades parceiras em várias regiões 
da UE.

Or. en

Alteração 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência, coesão 
e resiliência socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
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de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras e 
projetos que promovam o 
desenvolvimento de redes, agrupamentos 
e polos de inovação digital em várias 
regiões da UE.

Or. en

Alteração 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão sociais, económicas e territoriais 
da União, nomeadamente nos domínios da 
inovação e da digitalização, para a 
utilização eficiente dos recursos em 
conformidade com os princípios da 
economia circular, da equidade, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União, para a 
transição ecológica rumo a uma 
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através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

economia com impacto neutro no clima e 
para a resiliência social e a integração dos 
seus mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

Or. en

Alteração 55
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade internacional, da 
independência energética e da 
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nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

convergência e coesão socioeconómicas da 
União, nomeadamente nos domínios da 
inovação e da digitalização, para a 
utilização eficiente dos recursos em 
conformidade com os princípios da 
economia circular, da sustentabilidade e da 
inclusividade do crescimento económico 
da União e para a resiliência social e a 
integração dos seus mercados de capitais, 
nomeadamente através de soluções que 
combatam a sua fragmentação e 
diversifiquem as fontes de financiamento 
para as empresas da União. Para o efeito, o 
Fundo InvestEU deverá apoiar projetos que 
sejam técnica e economicamente viáveis, 
assegurando um quadro para a utilização 
de instrumentos de dívida, partilha dos 
riscos e instrumentos de fundos próprios, 
respaldado por uma garantia do orçamento 
da União e por contribuições financeiras 
dos parceiros de execução, conforme 
necessário. O Fundo InvestEU deverá ser 
orientado pela procura, focando 
simultaneamente o seu apoio na criação de 
benefícios estratégicos a longo prazo em 
domínios de intervenção fundamentais da 
União que, de outra forma, não seriam 
financiados, ou seriam insuficientemente 
financiados, contribuindo, por conseguinte, 
para a concretização dos objetivos 
estratégicos da União. O apoio ao abrigo 
do Fundo InvestEU deverá abranger uma 
vasta gama de setores e regiões, evitando 
uma concentração setorial ou geográfica 
excessiva, sem prejuízo de programas 
regionais específicos, e facilitando o 
acesso de projetos compostos por entidades 
parceiras em várias regiões da UE.

Or. en

Alteração 56
Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência 
socioeconómica, da coesão e do 
crescimento económico a longo prazo da 
União, nomeadamente nos domínios da 
inovação e da digitalização, para a 
utilização eficiente dos recursos em 
conformidade com os princípios da 
economia circular, da sustentabilidade e da 
inclusividade do crescimento económico 
da União e para a resiliência social e a 
integração dos seus mercados de capitais, 
nomeadamente através de soluções que 
combatam a sua fragmentação e 
diversifiquem as fontes de financiamento 
para as empresas da União. Para o efeito, o 
Fundo InvestEU deverá apoiar projetos que 
sejam técnica e economicamente viáveis, 
assegurando um quadro para a utilização 
de instrumentos de dívida, partilha dos 
riscos e instrumentos de fundos próprios, 
respaldado por uma garantia do orçamento 
da União e por contribuições financeiras 
dos parceiros de execução, conforme 
necessário. O Fundo InvestEU deverá ser 
orientado pela procura, focando 
simultaneamente o seu apoio na criação de 
benefícios estratégicos a longo prazo em 
domínios de intervenção fundamentais da 
União que, de outra forma, não seriam 
financiados, ou seriam insuficientemente 
financiados, contribuindo, por conseguinte, 
para a concretização dos objetivos 
estratégicos da União. O apoio ao abrigo 
do Fundo InvestEU deverá abranger uma 
vasta gama de setores e regiões, evitando 
uma concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras com 
elevado potencial de crescimento e em 
setores estratégicos fundamentais em 
todas as regiões da UE.

Or. en
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Alteração 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios ou quase-capital (como 
dívida híbrida, dívida subordinada ou 
instrumentos de capital próprio 
convertíveis), respaldado por uma garantia 
do orçamento da União e por contribuições 
financeiras dos parceiros de execução, 
conforme necessário. O Fundo InvestEU 
deverá ser orientado pela procura, focando 
simultaneamente o seu apoio na criação de 
benefícios estratégicos a longo prazo em 
domínios de intervenção fundamentais da 
União que, de outra forma, não seriam 
financiados, ou seriam insuficientemente 
financiados, contribuindo, por conseguinte, 
para a concretização dos objetivos 
estratégicos da União. O apoio ao abrigo 
do Fundo InvestEU deverá abranger uma 
vasta gama de setores e regiões, evitando 
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compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

uma concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

Or. en

Justificação

Abordagem idêntica à adotada pelos relatores no dossiê «Apoio à Solvabilidade».

Alteração 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, para 
ações visíveis na economia real, como a 
criação de novos postos de trabalho, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
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a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

Or. en

Alteração 59
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e ambiental e a 
integração dos seus mercados de capitais, 
nomeadamente através de soluções que 
combatam a sua fragmentação e 
diversifiquem as fontes de financiamento 
para as empresas da União. Para o efeito, o 
Fundo InvestEU deverá apoiar projetos que 
sejam técnica e economicamente viáveis, 
assegurando um quadro para a utilização 
de instrumentos de dívida, partilha dos 
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de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

riscos e instrumentos de fundos próprios, 
respaldado por uma garantia do orçamento 
da União e por contribuições financeiras 
dos parceiros de execução, conforme 
necessário. O Fundo InvestEU deverá ser 
orientado pela procura, focando 
simultaneamente o seu apoio na criação de 
benefícios estratégicos a longo prazo em 
domínios de intervenção fundamentais da 
União que, de outra forma, não seriam 
financiados, ou seriam insuficientemente 
financiados, contribuindo, por conseguinte, 
para a concretização dos objetivos 
estratégicos da União. O apoio ao abrigo 
do Fundo InvestEU deverá abranger uma 
vasta gama de setores e regiões, evitando 
uma concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

Or. en

Alteração 60
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação, 
da educação e da digitalização, para a 
utilização eficiente dos recursos em 
conformidade com os princípios da 
economia circular, da sustentabilidade e da 
inclusividade do crescimento económico 
da União e para a resiliência social e a 
integração dos seus mercados de capitais, 
nomeadamente através de soluções que 
combatam a sua fragmentação e 
diversifiquem as fontes de financiamento 
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Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

para as empresas da União. Para o efeito, o 
Fundo InvestEU deverá apoiar projetos que 
sejam técnica e economicamente viáveis, 
assegurando um quadro para a utilização 
de instrumentos de dívida, partilha dos 
riscos e instrumentos de fundos próprios, 
respaldado por uma garantia do orçamento 
da União e por contribuições financeiras 
dos parceiros de execução, conforme 
necessário. O Fundo InvestEU deverá ser 
orientado pela procura, focando 
simultaneamente o seu apoio na criação de 
benefícios estratégicos a longo prazo em 
domínios de intervenção fundamentais da 
União que, de outra forma, não seriam 
financiados, ou seriam insuficientemente 
financiados, contribuindo, por conseguinte, 
para a concretização dos objetivos 
estratégicos da União. O apoio ao abrigo 
do Fundo InvestEU deverá abranger uma 
vasta gama de setores e regiões, visando 
uma cobertura setorial ou geográfica 
equilibrada a nível da UE e facilitando o 
acesso de projetos compostos por entidades 
parceiras em várias regiões da UE.

Or. en

Alteração 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência 
ascendente e coesão socioeconómicas da 
União, nomeadamente nos domínios da 
inovação e da digitalização, para a 
utilização eficiente dos recursos em 
conformidade com os princípios da 
economia circular, da sustentabilidade e da 
inclusividade do crescimento económico 
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resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

da União e para a resiliência social e a 
integração dos seus mercados de capitais, 
nomeadamente através de soluções que 
combatam a sua fragmentação e 
diversifiquem as fontes de financiamento 
para as empresas da União. Para o efeito, o 
Fundo InvestEU deverá apoiar projetos que 
sejam técnica e economicamente viáveis, 
assegurando um quadro para a utilização 
de instrumentos de dívida, partilha dos 
riscos e instrumentos de fundos próprios, 
respaldado por uma garantia do orçamento 
da União e por contribuições financeiras 
dos parceiros de execução, conforme 
necessário. O Fundo InvestEU deverá ser 
orientado pela procura, focando 
simultaneamente o seu apoio na criação de 
benefícios estratégicos a longo prazo em 
domínios de intervenção fundamentais da 
União que, de outra forma, não seriam 
financiados, ou seriam insuficientemente 
financiados, contribuindo, por conseguinte, 
para a concretização dos objetivos 
estratégicos da União. O apoio ao abrigo 
do Fundo InvestEU deverá abranger uma 
vasta gama de setores e regiões, evitando 
uma concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

Or. en

Alteração 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
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da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
regiões de toda a UE.

Or. en

Alteração 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando o acesso de projetos 
compostos por entidades parceiras em 
várias regiões da UE.

(5) O Fundo InvestEU deverá 
contribuir para a melhoria da 
competitividade e da convergência e 
coesão socioeconómicas da União, 
nomeadamente nos domínios da inovação e 
da digitalização, para a utilização eficiente 
dos recursos em conformidade com os 
princípios da economia circular, da 
sustentabilidade e da inclusividade do 
crescimento económico da União e para a 
resiliência social e a integração dos seus 
mercados de capitais, nomeadamente 
através de soluções que combatam a sua 
fragmentação e diversifiquem as fontes de 
financiamento para as empresas da União. 
Para o efeito, o Fundo InvestEU deverá 
apoiar projetos que sejam técnica e 
economicamente viáveis, assegurando um 
quadro para a utilização de instrumentos de 
dívida, partilha dos riscos e instrumentos 
de fundos próprios, respaldado por uma 
garantia do orçamento da União e por 
contribuições financeiras dos parceiros de 
execução, conforme necessário. O Fundo 
InvestEU deverá ser orientado pela 
procura, focando simultaneamente o seu 
apoio na criação de benefícios estratégicos 
a longo prazo em domínios de intervenção 
fundamentais da União que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou seriam 
insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, para a 
concretização dos objetivos estratégicos da 
União. O apoio ao abrigo do Fundo 
InvestEU deverá abranger uma vasta gama 
de setores e regiões, evitando uma 
concentração setorial ou geográfica 
excessiva e facilitando projetos compostos 
por entidades parceiras em várias regiões 
da UE.

Or. en

Alteração 64
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Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Devem ser assegurados 
investimentos que aumentem a 
produtividade e garantam a coesão 
geográfica e social, mormente a nível das 
pequenas e médias empresas (PME), por 
forma a concretizar uma transição justa e, 
simultaneamente, reforçar as nossas 
economias numa situação de crise sem 
precedentes, combater a pobreza, 
assegurar novos postos de trabalho 
quando se perdem empregos antigos e não 
deixar ninguém, nem nenhuma geração, 
para trás.

Or. en

Alteração 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se 
e competir a nível internacional. O 

(6) Os setores cultural e criativo 
tendem a ser motores de uma agenda 
progressiva tóxica. Por conseguinte, o 
programa InvestEU deverá facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo 
apenas se estas PME e organizações 
promoverem a cultura europeia.
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programa InvestEU deverá continuar a 
facilitar o acesso ao financiamento das 
PME e das organizações dos setores 
cultural e criativo. Os setores cultural, 
criativo, audiovisual e da comunicação 
social são essenciais para a nossa 
diversidade cultural e democracia na era 
digital, e fazem parte intrínseca da nossa 
soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos 
e tecnologias audiovisuais e de 
comunicação social determinarão a 
capacidade a longo prazo para produzir e 
distribuir conteúdos a grandes audiências 
para além das fronteiras nacionais.

Or. en

Alteração 66
Sabine Verheyen
em nome da Comissão da Cultura e da Educação

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, que podem ser 
importantes para assegurar uma 
recuperação sustentável, gerando tanto 
valor económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo, 
com uma possível deterioração estrutural 
a longo prazo no que respeita ao acesso 
ao Mecanismo de Garantia dos Setores 
Culturais e Criativos ou a instrumentos 
financeiros complexos por estes setores. 
Além disso, a natureza incorpórea dos 
ativos nesses setores limita o acesso das 
PME e das organizações dos mesmos ao 
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da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

financiamento privado, que é essencial 
para poder investir, expandir-se e competir 
a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e para 
construir sociedades democráticas e 
coesas na era digital, e fazem parte 
intrínseca da nossa soberania e autonomia, 
sendo que os investimentos estratégicos 
nos conteúdos e tecnologias audiovisuais e 
de comunicação social determinarão a 
competitividade do setor e a sua 
capacidade a longo prazo para produzir e 
distribuir conteúdos de elevada qualidade 
a grandes audiências para além das 
fronteiras nacionais, respeitando o 
pluralismo e a liberdade de expressão.

Or. en

Alteração 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
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competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais. O aumento das oportunidades 
de financiamento da UE deve ser 
acompanhado pela elaboração de uma 
política de concorrência que impeça as 
grandes plataformas digitais 
internacionais, que beneficiaram da 
pandemia do coronavírus, de discriminar 
conteúdos europeus e intervenientes 
independentes de menor dimensão em 
termos de licenciamento.

Or. en

Alteração 68
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
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o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O impacto 
no setor cultural e criativo foi ainda mais 
acentuado nos países e regiões menos 
desenvolvidos, os quais, por conseguinte, 
necessitam de mais apoio proveniente do 
nível da UE. O programa InvestEU deverá 
continuar a facilitar o acesso ao 
financiamento das PME e das organizações 
dos setores cultural e criativo. Os setores 
cultural, criativo, audiovisual e da 
comunicação social são essenciais para a 
nossa diversidade cultural e democracia na 
era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

Or. en

Alteração 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores e nos seus trabalhadores. 
Além disso, a natureza incorpórea dos 
ativos nesses setores limita o acesso das 
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mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

PME e das organizações dos mesmos ao 
financiamento privado, que é essencial 
para poder investir, expandir-se e competir 
a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo 
e preservar e proteger os seus 
trabalhadores. Os setores cultural, criativo, 
audiovisual e da comunicação social, 
devido também à especificidade dos seus 
trabalhadores, são essenciais para a nossa 
diversidade cultural e democracia na era 
digital, e fazem parte intrínseca da nossa 
soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

Or. en

Alteração 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores e nos seus trabalhadores. 
Além disso, a natureza incorpórea dos 
ativos nesses setores limita o acesso das 
PME e das organizações dos mesmos ao 
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essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

financiamento privado, que é essencial 
para poder investir, expandir-se e competir 
a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo 
e preservar e proteger os seus 
trabalhadores. Os setores cultural, criativo, 
audiovisual e da comunicação social são 
essenciais para a nossa diversidade cultural 
e democracia na era digital, e fazem parte 
intrínseca da nossa soberania e autonomia, 
sendo que os investimentos estratégicos 
nos conteúdos e tecnologias audiovisuais e 
de comunicação social determinarão a 
capacidade a longo prazo para produzir e 
distribuir conteúdos a grandes audiências 
para além das fronteiras nacionais.

Or. en

Alteração 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais no início da 
crise da COVID-19 continuam a evoluir e 
tiveram um impacto económico 
significativamente negativo nestes setores. 
Além disso, a natureza incorpórea dos 
ativos nesses setores limita o acesso das 
PME e das organizações dos mesmos ao 
financiamento privado, que é essencial 
para poder investir, expandir-se e competir 
a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
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organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

Or. en

Alteração 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais e à 
organização de eventos durante a crise da 
COVID-19 tiveram um impacto económico 
significativamente negativo nestes setores. 
Além disso, a natureza incorpórea dos 
ativos nesses setores limita o acesso das 
PME e das organizações dos mesmos ao 
financiamento privado, que é essencial 
para poder investir, expandir-se e competir 
a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
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na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

Or. en

Alteração 73
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise da COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que 
os investimentos estratégicos nos 
conteúdos e tecnologias audiovisuais e de 
comunicação social determinarão a 

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores com um crescimento rápido e 
significativos para a economia da União, 
gerando tanto valor económico como 
cultural a partir da propriedade intelectual 
e da criatividade individual. No entanto, as 
restrições impostas aos contactos sociais 
durante a crise da COVID-19 tiveram um 
impacto económico significativamente 
negativo nestes setores. Além disso, a 
natureza incorpórea dos ativos nesses 
setores limita o acesso das PME e das 
organizações dos mesmos ao 
financiamento privado, que é essencial 
para poder investir, expandir-se e competir 
a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital, e os investimentos 
estratégicos nos conteúdos e tecnologias 
audiovisuais e de comunicação social 
determinarão a capacidade a longo prazo 
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capacidade a longo prazo para produzir e 
distribuir conteúdos a grandes audiências 
para além das fronteiras nacionais.

para produzir e distribuir conteúdos a 
grandes audiências para além das fronteiras 
nacionais.

Or. en

Alteração 74
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, o investimento e o 
emprego, contribuindo assim para a 
melhoria do bem-estar, para uma 
distribuição do rendimento mais justa e 
para uma maior coesão económica, social e 
territorial na União, o Fundo InvestEU 
deverá apoiar investimentos em ativos 
corpóreos e incorpóreos, incluindo o 
património cultural. Os projetos 
financiados pelo Fundo InvestEU deverão 
respeitar as normas ambientais e sociais da 
União, incluindo as normas em matéria de 
direitos laborais. A intervenção através do 
Fundo InvestEU deverá complementar o 
apoio concedido pela União sob a forma de 
subvenções.

(7) A fim de promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, o investimento e o 
emprego, contribuindo assim para a 
melhoria do bem-estar, para uma 
distribuição do rendimento mais justa e 
para uma maior coesão económica, social e 
territorial na União, o Fundo InvestEU 
deverá apoiar investimentos em ativos 
corpóreos e incorpóreos, incluindo o 
património cultural e a igualdade de 
género. De acordo com o estudo do EIGE 
de 2017, a melhoria da igualdade de 
género permitiria criar até 10,5 milhões 
de empregos adicionais até 2050 e a taxa 
de emprego da UE atingiria quase 80 %. 
Assim sendo, os projetos financiados pelo 
Fundo InvestEU deverão respeitar as 
normas ambientais e sociais da União, 
incluindo as normas em matéria de direitos 
laborais, e promover a igualdade de 
género. A intervenção através do Fundo 
InvestEU deverá complementar o apoio 
concedido pela União sob a forma de 
subvenções.

Or. en

Alteração 75
Nicolae Ştefănuță
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, o investimento e o 
emprego, contribuindo assim para a 
melhoria do bem-estar, para uma 
distribuição do rendimento mais justa e 
para uma maior coesão económica, social e 
territorial na União, o Fundo InvestEU 
deverá apoiar investimentos em ativos 
corpóreos e incorpóreos, incluindo o 
património cultural. Os projetos 
financiados pelo Fundo InvestEU deverão 
respeitar as normas ambientais e sociais da 
União, incluindo as normas em matéria de 
direitos laborais. A intervenção através do 
Fundo InvestEU deverá complementar o 
apoio concedido pela União sob a forma de 
subvenções.

(7) A fim de promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, o investimento e o 
emprego, contribuindo assim para a 
melhoria do bem-estar, para uma 
distribuição do rendimento mais justa e 
para uma maior coesão económica, social e 
territorial na União, o Fundo InvestEU 
deverá apoiar investimentos em ativos 
corpóreos e incorpóreos, incluindo o 
património cultural. Os projetos 
financiados pelo Fundo InvestEU deverão 
respeitar as normas ambientais e sociais da 
União, incluindo as normas em matéria de 
direitos laborais, incluindo os direitos dos 
trabalhadores sazonais e destacados. A 
intervenção através do Fundo InvestEU 
deverá complementar o apoio concedido 
pela União sob a forma de subvenções.

Or. en

Alteração 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, o investimento e o 
emprego, contribuindo assim para a 
melhoria do bem-estar, para uma 
distribuição do rendimento mais justa e 
para uma maior coesão económica, social e 
territorial na União, o Fundo InvestEU 
deverá apoiar investimentos em ativos 
corpóreos e incorpóreos, incluindo o 
património cultural. Os projetos 
financiados pelo Fundo InvestEU deverão 

(7) A fim de promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, o investimento e o 
emprego, contribuindo assim para a 
melhoria do bem-estar, para uma 
distribuição do rendimento mais justa e 
para uma maior coesão económica, social e 
territorial na União, o Fundo InvestEU 
deverá apoiar investimentos em ativos 
corpóreos e incorpóreos, incluindo o 
património cultural europeu. Os projetos 
financiados pelo Fundo InvestEU deverão 
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respeitar as normas ambientais e sociais da 
União, incluindo as normas em matéria de 
direitos laborais. A intervenção através do 
Fundo InvestEU deverá complementar o 
apoio concedido pela União sob a forma de 
subvenções.

respeitar as normas ambientais e sociais da 
União, incluindo as normas em matéria de 
direitos laborais. A intervenção através do 
Fundo InvestEU deverá complementar o 
apoio concedido pela União sob a forma de 
subvenções.

Or. en

Alteração 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União subscreveu os objetivos 
estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável («Agenda 
2030») das Nações Unidas e os respetivos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Acordo de Paris adotado ao 
abrigo da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas24 
(«Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas») e o Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes 2015-
2030. Para atingir esses objetivos, bem 
como aqueles estabelecidos nas políticas 
ambientais da União, importa reforçar 
significativamente as medidas em prol do 
desenvolvimento sustentável. Por 
conseguinte, os princípios do 
desenvolvimento sustentável deverão 
ocupar um lugar de destaque na conceção 
do Fundo InvestEU.

Suprimido

_________________
24 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Alteração 78
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Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União subscreveu os objetivos 
estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável («Agenda 
2030») das Nações Unidas e os respetivos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Acordo de Paris adotado ao 
abrigo da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas24 
(«Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas») e o Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes 2015-
2030. Para atingir esses objetivos, bem 
como aqueles estabelecidos nas políticas 
ambientais da União, importa reforçar 
significativamente as medidas em prol do 
desenvolvimento sustentável. Por 
conseguinte, os princípios do 
desenvolvimento sustentável deverão 
ocupar um lugar de destaque na conceção 
do Fundo InvestEU.

(8) A União subscreveu os objetivos 
estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável («Agenda 
2030») das Nações Unidas e os respetivos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Acordo de Paris adotado ao 
abrigo da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas24 
(«Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas») e o Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes 
2015-2030. Para atingir esses objetivos, 
bem como aqueles estabelecidos nas 
políticas ambientais da União, importa 
reforçar significativamente as medidas em 
prol do desenvolvimento sustentável. Por 
conseguinte, os princípios do 
desenvolvimento sustentável, a 
sustentabilidade ambiental, em 
consonância com a taxonomia da UE e 
com o princípio de «não prejudicar 
significativamente», a neutralidade 
climática e o custo da inação deverão 
ocupar um lugar de destaque na conceção 
do Fundo InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Alteração 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração
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(8) A União subscreveu os objetivos 
estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável («Agenda 
2030») das Nações Unidas e os respetivos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Acordo de Paris adotado ao 
abrigo da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas24 
(«Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas») e o Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes 2015-
2030. Para atingir esses objetivos, bem 
como aqueles estabelecidos nas políticas 
ambientais da União, importa reforçar 
significativamente as medidas em prol do 
desenvolvimento sustentável. Por 
conseguinte, os princípios do 
desenvolvimento sustentável deverão 
ocupar um lugar de destaque na conceção 
do Fundo InvestEU.

(8) A União subscreveu os objetivos 
estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável («Agenda 
2030») das Nações Unidas e os respetivos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Acordo de Paris adotado ao 
abrigo da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas24 
(«Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas») e o Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes 
2015-2030. Para atingir esses objetivos, 
bem como aqueles estabelecidos nas 
políticas ambientais da União, como a 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 
2030, importa reforçar significativamente 
as medidas em prol do desenvolvimento 
sustentável e suprimir progressivamente 
os subsídios prejudiciais ao ambiente. Por 
conseguinte, os princípios do 
desenvolvimento sustentável deverão 
ocupar um lugar de destaque na conceção 
do Fundo InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Alteração 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União subscreveu os objetivos 
estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável («Agenda 
2030») das Nações Unidas e os respetivos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Acordo de Paris adotado ao 
abrigo da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas24 
(«Acordo de Paris sobre Alterações 

(8) A União subscreveu os objetivos 
estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável («Agenda 
2030») das Nações Unidas e os respetivos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Acordo de Paris adotado ao 
abrigo da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas24 
(«Acordo de Paris sobre Alterações 
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Climáticas») e o Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes 2015-
2030. Para atingir esses objetivos, bem 
como aqueles estabelecidos nas políticas 
ambientais da União, importa reforçar 
significativamente as medidas em prol do 
desenvolvimento sustentável. Por 
conseguinte, os princípios do 
desenvolvimento sustentável deverão 
ocupar um lugar de destaque na conceção 
do Fundo InvestEU.

Climáticas») e o Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes 
2015-2030. Para atingir esses objetivos, 
bem como aqueles estabelecidos nas 
políticas climáticas e ambientais da União 
e nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu, importa reforçar 
significativamente as medidas em prol do 
desenvolvimento sustentável. Por 
conseguinte, os princípios do 
desenvolvimento sustentável e do 
financiamento sustentável deverão ocupar 
um lugar de destaque na conceção do 
Fundo InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Alteração 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a criação de um sistema 
financeiro sustentável na União, que 
favoreça a reorientação do capital privado 
para investimentos sustentáveis, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Comunicação da Comissão «Plano de 
Ação: Financiar um crescimento 
sustentável», de 8 de março de 2018, e na 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, de 14 de janeiro de 2020.

(9) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a criação de um sistema 
financeiro sustentável na União, que 
favoreça a reorientação do capital privado 
para investimentos sustentáveis, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Comunicação da Comissão «Plano de 
Ação: Financiar um crescimento 
sustentável», de 8 de março de 2018, e na 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, de 14 de janeiro de 2020. Por 
conseguinte, as operações apoiadas pelo 
programa InvestEU devem, conforme 
aplicável, seguir os critérios estabelecidos 
no Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
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de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, 
incluindo o princípio de «não prejudicar 
significativamente».

Or. en

Alteração 82
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a criação de um sistema 
financeiro sustentável na União, que 
favoreça a reorientação do capital privado 
para investimentos sustentáveis, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Comunicação da Comissão «Plano de 
Ação: Financiar um crescimento 
sustentável», de 8 de março de 2018, e na 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, de 14 de janeiro de 2020.

(9) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a criação de um sistema 
financeiro sustentável na União, que 
favoreça a reorientação do capital privado 
para investimentos sustentáveis, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Comunicação da Comissão «Plano de 
Ação: Financiar um crescimento 
sustentável», de 8 de março de 2018, e na 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, de 14 de janeiro de 2020. São 
necessárias ações especiais para abordar 
esta questão nos países da UE com 
sistemas de financiamento mais frágeis.

Or. en

Alteração 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a criação de um sistema 

(9) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a criação de um sistema 
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financeiro sustentável na União, que 
favoreça a reorientação do capital privado 
para investimentos sustentáveis, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Comunicação da Comissão «Plano de 
Ação: Financiar um crescimento 
sustentável», de 8 de março de 2018, e na 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, de 14 de janeiro de 2020.

financeiro sustentável na União, que 
favoreça a reorientação do capital privado 
para investimentos sustentáveis, com 
impacto na economia real, e através do 
apoio à criação de novos postos de 
trabalho, em conformidade com os 
objetivos delineados na Comunicação da 
Comissão «Plano de Ação: Financiar um 
crescimento sustentável», de 8 de março de 
2018, e na Comunicação da Comissão 
sobre o Plano de Investimento do Pacto 
Ecológico Europeu, de 14 de janeiro de 
2020.

Or. en

Alteração 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a criação de um sistema 
financeiro sustentável na União, que 
favoreça a reorientação do capital privado 
para investimentos sustentáveis, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Comunicação da Comissão «Plano de 
Ação: Financiar um crescimento 
sustentável», de 8 de março de 2018, e na 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, de 14 de janeiro de 2020.

(9) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a criação de um sistema 
financeiro sustentável na União, que apoie 
e favoreça a reorientação do capital 
privado para investimentos e atividades 
ambiental e socialmente sustentáveis, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Comunicação da Comissão «Plano de 
Ação: Financiar um crescimento 
sustentável», de 8 de março de 2018, e na 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, de 14 de janeiro de 2020.

Or. en

Alteração 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
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Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 30 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação 
e a execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

(10) Devido à gravidade do impacto das 
medidas de confinamento nacionais e 
regionais nas economias dos 
Estados-Membros, a aplicação do Acordo 
de Paris deve ser suspensa, pelo menos até 
que a economia recupere totalmente da 
crise da COVID-19.

Or. en

Alteração 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos, incluindo 
ações e medidas que atenuem o impacto 
na força de trabalho e protejam os 
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concretização de objetivos climáticos 
representem 30 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

trabalhadores que são negativamente 
afetados por transições da produção. 
Prevê-se que as ações empreendidas ao 
abrigo do programa InvestEU tendo em 
vista a concretização de objetivos 
climáticos representem 30 % da dotação 
financeira global do programa. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do programa 
InvestEU e reavaliadas no âmbito das 
avaliações e processos de análise 
relevantes.

Or. en

Alteração 87
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

Refletindo a importância da luta contra as 
alterações climáticas, em consonância com 
os compromissos da União para aplicar o 
Acordo de Paris e os ODS, o programa 
InvestEU contribuirá para a integração das 
ações climáticas e para a consecução da 
meta global que consiste em canalizar 
25 % das despesas constantes do 
orçamento da União para apoiar objetivos 
climáticos. Prevê-se que as ações 
empreendidas ao abrigo do programa 
InvestEU tendo em vista a concretização 
de objetivos climáticos representem 30 % 
da dotação financeira global do 
programa. As ações pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

Refletindo a importância da luta contra as 
alterações climáticas, em consonância com 
os compromissos da União para aplicar o 
Acordo de Paris e os ODS, o programa 
InvestEU contribuirá para a integração das 
ações climáticas subordinada à prioridade 
da recuperação das economias europeias 
e das empresas e à criação de emprego. 
As ações pertinentes serão identificadas 
durante a preparação e a execução do 
programa InvestEU e reavaliadas no 
âmbito das avaliações e processos de 
análise relevantes.

Or. es
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Justificação

Alteração aplicável a todo o texto. Estabelecer prioridades de investimento pode implicar a 
exclusão de propostas com maior capacidade de gerar retornos a médio prazo e mais 
inovadoras.

Alteração 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 30 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Pacto Ecológico 
Europeu, o Acordo de Paris e os ODS, o 
programa InvestEU contribuirá para a 
integração das ações climáticas e para a 
consecução da meta global que consiste em 
canalizar pelo menos 40 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem pelo menos 50 % da dotação 
financeira global do programa. A 
integração de considerações climáticas é 
um procedimento necessário para 
acompanhar as despesas com o clima. As 
ações pertinentes serão identificadas 
durante a preparação e a execução do 
programa InvestEU e reavaliadas no 
âmbito das avaliações e processos de 
análise relevantes.

Or. en

Alteração 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 30 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar pelo menos 50 % das 
despesas constantes do orçamento da 
União para apoiar objetivos climáticos e 
ambientais. Prevê-se que as ações 
empreendidas ao abrigo do programa 
InvestEU tendo em vista a concretização 
de objetivos climáticos representem pelo 
menos 80 % da dotação financeira global 
do programa. As ações pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

Or. en

Alteração 90
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
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programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 30 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

programa InvestEU estejam em linha com 
os objetivos climáticos. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do programa 
InvestEU e reavaliadas no âmbito das 
avaliações e processos de análise 
relevantes.

Or. en

Alteração 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 30 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar pelo menos 30 % das 
despesas constantes do orçamento da 
União para apoiar objetivos climáticos. 
Prevê-se que as ações empreendidas ao 
abrigo do programa InvestEU tendo em 
vista a concretização de objetivos 
climáticos representem 40 % da dotação 
financeira global do programa. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do programa 
InvestEU e reavaliadas no âmbito das 
avaliações e processos de análise 
relevantes.

Or. en

Alteração 92
Inese Vaidere
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 30 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 30 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem pelo menos 40 % da dotação 
financeira global do programa. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do programa 
InvestEU e reavaliadas no âmbito das 
avaliações e processos de análise 
relevantes.

Or. en

Alteração 93
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 25 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 

(10) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
ODS, o programa InvestEU contribuirá 
para a integração das ações climáticas e 
para a consecução da meta global que 
consiste em canalizar 40 % das despesas 
constantes do orçamento da União para 
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apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 30 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

apoiar objetivos climáticos. Prevê-se que 
as ações empreendidas ao abrigo do 
programa InvestEU tendo em vista a 
concretização de objetivos climáticos 
representem 60 % da dotação financeira 
global do programa. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do programa InvestEU e 
reavaliadas no âmbito das avaliações e 
processos de análise relevantes.

Or. en

Alteração 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Alteração 95
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Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) A contribuição do Fundo InvestEU 
para a realização das metas climáticas será 
seguida através de um sistema de 
acompanhamento da ação climática da 
União, a desenvolver pela Comissão em 
colaboração com potenciais parceiros de 
execução, e utilizando, de forma adequada, 
os critérios estabelecidos no [Regulamento 
que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável25] 
para determinar se uma atividade 
económica é sustentável do ponto de vista 
ambiental. O programa InvestEU deverá 
também contribuir para a execução de 
outras dimensões dos ODS. Importa, em 
particular, abordar os riscos sociais 
identificados na Agenda 2030 das Nações 
Unidas, concebendo, depois de ouvir os 
parceiros sociais europeus, um quadro de 
avaliação que acompanhe o impacto no 
bem-estar económico, na qualidade do 
emprego, no combate à vulnerabilidade 
laboral e na eficiência da negociação 
coletiva.

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

Or. en

Alteração 96
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A contribuição do Fundo InvestEU 
para a realização das metas climáticas será 

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

neutralidade climática até 2030 e, o mais 
tardar, até 2050, será seguida através de 
um sistema de acompanhamento da ação 
climática e da sustentabilidade da União, a 
desenvolver pela Comissão com base em 
indicadores harmonizados da 
sustentabilidade e na contabilização do 
capital natural, em colaboração com a 
comunidade científica, as instituições 
académicas e potenciais parceiros de 
execução, e utilizando, de forma adequada, 
os critérios estabelecidos no [Regulamento 
que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável25] 
para determinar se uma atividade 
económica é sustentável do ponto de vista 
ambiental. O programa InvestEU deverá 
também contribuir para a execução de 
outras dimensões dos ODS.

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

Or. en

Alteração 97
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

também contribuir para a execução de 
outras dimensões dos ODS. Deverá 
dedicar-se especial atenção e apoio aos 
países que têm dificuldade em cumprir os 
objetivos climáticos.

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

Or. en

Alteração 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) A contribuição do Fundo InvestEU 
para a realização das metas climáticas será 
seguida através de um sistema de 
acompanhamento da ação climática da 
União, a desenvolver pela Comissão, e 
estará alinhada com a metodologia 
harmonizada dos bancos multilaterais de 
desenvolvimento para a identificação da 
ação climática24-A, em colaboração com 
potenciais parceiros de execução, e 
utilizando, de forma adequada, os critérios 
estabelecidos no [Regulamento que 
estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável25] 
para determinar se uma atividade 
económica é sustentável do ponto de vista 
ambiental. O programa InvestEU deverá 
também contribuir para a execução de 
outras dimensões dos ODS.

_________________ _________________
24-A 2019, Relatório conjunto sobre os bancos 
multilaterais de desenvolvimento no âmbito do 
financiamento da ação climática, agosto de 2020, 
BERD, BEI, BAD, AIIB, Grupo do BID, IsDB, 
Grupo do BM.

25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.
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Or. en

Alteração 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Alteração 100
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 11

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

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

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

Or. en

Alteração 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os princípios ambientais estão 
firmemente consagrados nos Tratados e 
em diversas políticas da União. Por 
conseguinte, as operações ligadas ao 
Fundo InvestEU deverão promover a 

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os países mais poluentes são 
países terceiros. Por conseguinte, os 
objetivos ambientais da UE deverão ser 
restringidos e condicionados aos 
progressos realizados nos países mais 
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integração de objetivos ambientais. A 
proteção do ambiente, bem como a 
prevenção e a gestão dos riscos conexos, 
deverão ser integradas na preparação e 
execução dos investimentos. A União 
deverá também controlar as suas despesas 
em matéria de controlo da poluição do ar 
e de biodiversidade, a fim de cumprir as 
obrigações de comunicação de 
informação ao abrigo da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica26 e da 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho27. O investimento 
afetado aos objetivos de sustentabilidade 
ambiental deverá ser consequentemente 
acompanhado utilizando metodologias 
comuns, que se coadunem com as 
desenvolvidas ao abrigo de outros 
programas da União em matéria de clima, 
biodiversidade e gestão da poluição 
atmosférica, no intuito de avaliar o 
impacto individual e conjunto dos 
investimentos nos principais elementos 
dos recursos naturais, nomeadamente o 
ar, a água, o solo e a biodiversidade.

poluentes.

_________________
26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3.

27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 
2016, relativa à redução das emissões nacionais de 
certos poluentes atmosféricos, que altera a 
Diretiva 2003/35/CE e revoga a Diretiva 
2001/81/CE (JO L 344 de 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 102
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
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pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os princípios ambientais estão 
firmemente consagrados nos Tratados e em 
diversas políticas da União. Por 
conseguinte, as operações ligadas ao 
Fundo InvestEU deverão promover a 
integração de objetivos ambientais. A 
proteção do ambiente, bem como a 
prevenção e a gestão dos riscos conexos, 
deverão ser integradas na preparação e 
execução dos investimentos. A União 
deverá também controlar as suas despesas 
em matéria de controlo da poluição do ar e 
de biodiversidade, a fim de cumprir as 
obrigações de comunicação de informação 
ao abrigo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica26 e da Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27. O investimento afetado aos 
objetivos de sustentabilidade ambiental 
deverá ser consequentemente 
acompanhado utilizando metodologias 
comuns, que se coadunem com as 
desenvolvidas ao abrigo de outros 
programas da União em matéria de clima, 
biodiversidade e gestão da poluição 
atmosférica, no intuito de avaliar o impacto 
individual e conjunto dos investimentos 
nos principais elementos dos recursos 
naturais, nomeadamente o ar, a água, o 
solo e a biodiversidade. 

pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os princípios ambientais estão 
firmemente consagrados nos Tratados e em 
diversas políticas da União. Por 
conseguinte, a integração de objetivos 
ambientais, os critérios da taxonomia da 
UE e o princípio de «não prejudicar 
significativamente» deverão ser 
respeitados em todas as operações ligadas 
ao Fundo InvestEU. A proteção do 
ambiente, bem como a prevenção e a 
gestão dos riscos conexos, deverão ser 
integradas na preparação e execução dos 
investimentos. A União deverá controlar o 
seu impacto em matéria de controlo da 
poluição do ar e de biodiversidade, a fim 
de cumprir as obrigações de comunicação 
de informação ao abrigo da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica26 e da 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho27. O investimento 
afetado aos objetivos de sustentabilidade 
ambiental deverá ser consequentemente 
acompanhado utilizando metodologias 
comuns, a contabilização do capital 
natural, a análise do ciclo de vida e 
indicadores harmonizados da 
sustentabilidade, assim como 
metodologias desenvolvidas ao abrigo de 
outros programas da União em matéria de 
clima, biodiversidade e gestão da poluição 
atmosférica, no intuito de avaliar o impacto 
individual e conjunto dos investimentos 
nos principais elementos dos recursos 
naturais, nomeadamente o ar, a água, o 
solo e a biodiversidade. 

_________________ _________________
26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3.
27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 
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e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 
à redução das emissões nacionais de certos 
poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO L 
344 de 17.12.2016, p. 1).

e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 
à redução das emissões nacionais de certos 
poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO L 
344 de 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os princípios ambientais estão 
firmemente consagrados nos Tratados e em 
diversas políticas da União. Por 
conseguinte, as operações ligadas ao Fundo 
InvestEU deverão promover a integração 
de objetivos ambientais. A proteção do 
ambiente, bem como a prevenção e a 
gestão dos riscos conexos, deverão ser 
integradas na preparação e execução dos 
investimentos. A União deverá também 
controlar as suas despesas em matéria de 
controlo da poluição do ar e de 
biodiversidade, a fim de cumprir as 
obrigações de comunicação de informação 
ao abrigo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica26 e da Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27. O investimento afetado aos 
objetivos de sustentabilidade ambiental 

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os princípios ambientais estão 
firmemente consagrados nos Tratados e em 
diversas políticas da União. Por 
conseguinte, as operações ligadas ao Fundo 
InvestEU deverão promover a integração 
de objetivos ambientais. A proteção do 
ambiente, bem como a prevenção e a 
gestão dos riscos conexos, deverão ser 
integradas na preparação e execução dos 
investimentos. A União deverá também 
controlar as suas despesas em matéria de 
controlo da poluição do ar e de 
biodiversidade, a fim de cumprir as 
obrigações de comunicação de informação 
ao abrigo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica26 e da Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27. O programa InvestEU deverá 
contribuir plenamente para o objetivo 
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deverá ser consequentemente 
acompanhado utilizando metodologias 
comuns, que se coadunem com as 
desenvolvidas ao abrigo de outros 
programas da União em matéria de clima, 
biodiversidade e gestão da poluição 
atmosférica, no intuito de avaliar o impacto 
individual e conjunto dos investimentos 
nos principais elementos dos recursos 
naturais, nomeadamente o ar, a água, o 
solo e a biodiversidade.

estabelecido na Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030 de 
mobilizar pelo menos 20 mil milhões de 
EUR por ano para a natureza, bem como 
acompanhar estes investimentos 
utilizando metodologias comuns, que se 
coadunem com as desenvolvidas ao abrigo 
de outros programas da União em matéria 
de clima, biodiversidade e gestão da 
poluição atmosférica, no intuito de avaliar 
o impacto individual e conjunto dos 
investimentos nos principais elementos dos 
recursos naturais, nomeadamente o ar, a 
água, o solo e a biodiversidade.

_________________ _________________
26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3.
27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 
à redução das emissões nacionais de certos 
poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO L 
344 de 17.12.2016, p. 1).

27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 
à redução das emissões nacionais de certos 
poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO L 
344 de 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 104
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os princípios ambientais estão 
firmemente consagrados nos Tratados e em 

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, a desflorestação, 
bem como o insucesso das medidas de 
atenuação das alterações climáticas e de 
adaptação às mesmas. Os princípios 
ambientais estão firmemente consagrados 
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diversas políticas da União. Por 
conseguinte, as operações ligadas ao Fundo 
InvestEU deverão promover a integração 
de objetivos ambientais. A proteção do 
ambiente, bem como a prevenção e a 
gestão dos riscos conexos, deverão ser 
integradas na preparação e execução dos 
investimentos. A União deverá também 
controlar as suas despesas em matéria de 
controlo da poluição do ar e de 
biodiversidade, a fim de cumprir as 
obrigações de comunicação de informação 
ao abrigo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica26 e da Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27. O investimento afetado aos 
objetivos de sustentabilidade ambiental 
deverá ser consequentemente 
acompanhado utilizando metodologias 
comuns, que se coadunem com as 
desenvolvidas ao abrigo de outros 
programas da União em matéria de clima, 
biodiversidade e gestão da poluição 
atmosférica, no intuito de avaliar o impacto 
individual e conjunto dos investimentos 
nos principais elementos dos recursos 
naturais, nomeadamente o ar, a água, o 
solo e a biodiversidade.

nos Tratados e em diversas políticas da 
União. Por conseguinte, as operações 
ligadas ao Fundo InvestEU deverão 
promover a integração de objetivos 
ambientais. A proteção do ambiente, bem 
como a prevenção e a gestão dos riscos 
conexos ou dos crimes ambientais, como a 
exploração madeireira ilegal, deverão ser 
integrados na preparação e execução dos 
investimentos. A União deverá também 
controlar as suas despesas em matéria de 
controlo da poluição do ar e de 
biodiversidade, a fim de cumprir as 
obrigações de comunicação de informação 
ao abrigo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica26 e da Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27. O investimento afetado aos 
objetivos de sustentabilidade ambiental 
deverá ser consequentemente 
acompanhado utilizando metodologias 
comuns, que se coadunem com as 
desenvolvidas ao abrigo de outros 
programas da União em matéria de clima, 
biodiversidade e gestão da poluição 
atmosférica, no intuito de avaliar o impacto 
individual e conjunto dos investimentos 
nos principais elementos dos recursos 
naturais, nomeadamente o ar, a água, o 
solo e a biodiversidade.

_________________ _________________
26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3.
27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 
à redução das emissões nacionais de certos 
poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO L 
344 de 17.12.2016, p. 1).

27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 
à redução das emissões nacionais de certos 
poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO L 
344 de 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os princípios ambientais estão 
firmemente consagrados nos Tratados e em 
diversas políticas da União. Por 
conseguinte, as operações ligadas ao Fundo 
InvestEU deverão promover a integração 
de objetivos ambientais. A proteção do 
ambiente, bem como a prevenção e a 
gestão dos riscos conexos, deverão ser 
integradas na preparação e execução dos 
investimentos. A União deverá também 
controlar as suas despesas em matéria de 
controlo da poluição do ar e de 
biodiversidade, a fim de cumprir as 
obrigações de comunicação de informação 
ao abrigo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica26 e da Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27. O investimento afetado aos 
objetivos de sustentabilidade ambiental 
deverá ser consequentemente 
acompanhado utilizando metodologias 
comuns, que se coadunem com as 
desenvolvidas ao abrigo de outros 
programas da União em matéria de clima, 
biodiversidade e gestão da poluição 
atmosférica, no intuito de avaliar o impacto 
individual e conjunto dos investimentos 
nos principais elementos dos recursos 
naturais, nomeadamente o ar, a água, o 
solo e a biodiversidade.

(12) De acordo com o relatório de 2018 
sobre os riscos à escala mundial, publicado 
pelo Fórum Económico Mundial, cinco dos 
dez riscos mais críticos para a economia 
global estão relacionados com o ambiente. 
Estes riscos incluem a poluição do ar, dos 
solos, das águas interiores e dos oceanos, 
fenómenos meteorológicos extremos, 
perdas de biodiversidade, bem como o 
insucesso das medidas de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas. Os princípios ambientais estão 
firmemente consagrados nos Tratados e em 
diversas políticas da União. Por 
conseguinte, as operações ligadas ao Fundo 
InvestEU deverão promover a integração 
de objetivos ambientais. A proteção do 
ambiente, bem como a prevenção e a 
gestão dos riscos conexos, deverão ser 
integradas na preparação, avaliação e 
execução dos investimentos. A União 
deverá também controlar as suas despesas 
em matéria de controlo da poluição do ar e 
de biodiversidade, a fim de cumprir as 
obrigações de comunicação de informação 
ao abrigo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica26 e da Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27. O investimento afetado aos 
objetivos de sustentabilidade ambiental 
deverá ser consequentemente 
acompanhado utilizando metodologias 
comuns, que se coadunem com as 
desenvolvidas ao abrigo de outros 
programas da União em matéria de clima, 
biodiversidade e gestão da poluição 
atmosférica, no intuito de avaliar o impacto 
individual e conjunto dos investimentos 
nos principais elementos dos recursos 
naturais, nomeadamente o ar, a água, o 
solo e a biodiversidade.

_________________ _________________
26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309 de 13.12.1993, p. 3.
27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 27 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu 
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e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 
à redução das emissões nacionais de certos 
poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO L 
344 de 17.12.2016, p. 1).

e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa 
à redução das emissões nacionais de certos 
poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva 
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE (JO L 
344 de 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 106
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Os projetos de investimento que 
beneficiem de apoio substancial por parte 
da União, particularmente no domínio das 
infraestruturas, deverão ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar se 
têm um impacto ambiental, climático ou 
social, incluindo na igualdade de género, 
na segregação do mercado de trabalho e 
na igualdade de oportunidades e de 
tratamento no trabalho. Os projetos de 
investimento que tenham esse impacto 
deverão ser submetidos a uma aferição de 
sustentabilidade, em conformidade com as 
orientações a elaborar pela Comissão em 
estreita colaboração com potenciais 
parceiros de execução ao abrigo do 
programa InvestEU. Estas orientações 
devem utilizar os critérios estabelecidos no 
[Regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável] para determinar 
se uma atividade económica é sustentável 
do ponto de vista ambiental e consentânea 
com as orientações elaboradas para outros 
programas da União. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
estas orientações deverão incluir 
disposições adequadas para prevenir uma 
carga administrativa desnecessária e os 
projetos abaixo de uma determinada 
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de execução concluir que não há lugar a 
uma aferição de sustentabilidade, deverá 
apresentar uma justificação ao Comité de 
Investimento criado para o Fundo 
InvestEU. As operações que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não deverão ser 
elegíveis para apoio ao abrigo do presente 
regulamento.

dimensão a definir nas orientações deverão 
ser dispensados da aferição de 
sustentabilidade. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deverá apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento 
criado para o Fundo InvestEU. As 
operações que sejam incompatíveis com o 
cumprimento dos objetivos climáticos e de 
outros objetivos ambientais e que não 
respeitem os critérios estabelecidos pela 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», em 
especial as atividades relacionadas com a 
produção, a transformação, a 
distribuição, o armazenamento, o 
transporte ou a combustão de 
combustíveis fósseis, não deverão ser 
elegíveis para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Embora as alterações 
climáticas e a degradação ambiental 
afetem de forma desproporcionada as 
mulheres, estas estão sub-representadas 
no processo de tomada de decisões 
relativas às políticas de atenuação das 
alterações climáticas. É necessário 
assegurar que as mulheres e outros 
grupos vulneráveis sejam incluídos em 
todos os processos de tomada de decisão a 
nível nacional e da UE.

Or. en

Alteração 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os projetos de investimento que 
beneficiem de apoio substancial por parte 
da União, particularmente no domínio das 
infraestruturas, deverão ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar se 

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

têm um impacto ambiental ou social. Os 
projetos de investimento que tenham esse 
impacto deverão ser submetidos a uma 
aferição de sustentabilidade, em 
conformidade com as orientações a 
elaborar pela Comissão em estreita 
colaboração com potenciais parceiros de 
execução ao abrigo do programa InvestEU. 
Estas orientações devem utilizar de forma 
adequada os critérios estabelecidos no 
[Regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável] para determinar 
se uma atividade económica é sustentável 
do ponto de vista ambiental e consentânea 
com as orientações elaboradas para outros 
programas da União. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
estas orientações deverão incluir 
disposições adequadas para prevenir uma 
carga administrativa desnecessária. Se o 
parceiro de execução concluir que não há 
lugar a uma aferição de sustentabilidade, 
deverá apresentar uma justificação ao 
Comité de Investimento criado para o 
Fundo InvestEU.

Or. en

Alteração 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

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

(13) Os projetos de investimento que 
beneficiem de apoio substancial por parte 
da União, particularmente no domínio das 
infraestruturas, deverão ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar se 
têm um impacto ambiental, climático ou 
social. Os projetos de investimento que 
tenham esse impacto deverão ser 
submetidos a uma aferição de 
sustentabilidade, em conformidade com as 
orientações a elaborar pela Comissão em 
estreita colaboração com potenciais 
parceiros de execução ao abrigo do 
programa InvestEU por forma a prevenir 
qualquer dano ambiental. Estas 
orientações devem utilizar de forma 
adequada os critérios estabelecidos no 
[Regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável] para determinar 
se uma atividade económica é sustentável 
do ponto de vista ambiental, cumpre o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» e respeita as 
salvaguardas mínimas estabelecidas no 
referido regulamento, e se é consentânea 
com as orientações elaboradas para outros 
programas da União. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
estas orientações deverão incluir 
disposições adequadas para prevenir uma 
carga administrativa desnecessária e os 
projetos abaixo de uma determinada 
dimensão a definir nas orientações deverão 
ser dispensados da aferição de 
sustentabilidade. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deverá apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento 
criado para o Fundo InvestEU. As 
operações que sejam incompatíveis com o 
cumprimento dos objetivos climáticos e 
ambientais não deverão ser elegíveis para 
apoio ao abrigo do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Todos os projetos de investimento 
que beneficiem de apoio por parte da 
União ao abrigo do presente regulamento, 
nomeadamente no domínio das 
infraestruturas, deverão ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar o seu 
impacto ambiental, climático ou social. Os 
projetos de investimento deverão ser 
submetidos a uma aferição de 
sustentabilidade, em conformidade com as 
orientações a elaborar pela Comissão em 
estreita colaboração com potenciais 
parceiros de execução ao abrigo do 
programa InvestEU. Estas orientações 
devem utilizar de forma adequada os 
critérios estabelecidos no Regulamento 
Taxonomia para determinar se uma 
atividade económica é sustentável do ponto 
de vista ambiental, cumpre as 
salvaguardas sociais mínimas e é 
consentânea com as orientações elaboradas 
para outros programas da União. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, estas orientações 
deverão incluir disposições adequadas para 
prevenir uma carga administrativa 
desnecessária e os projetos abaixo de uma 
determinada dimensão a definir nas 
orientações deverão ser dispensados da 
aferição de sustentabilidade. Se o parceiro 
de execução concluir que não há lugar a 
uma aferição de sustentabilidade de um 
projeto porque este não tem impacto 
ambiental ou social, deverá apresentar 
uma justificação ao Comité de 
Investimento criado para o Fundo 
InvestEU. As operações e atividades que 
sejam incompatíveis com o cumprimento 
dos objetivos climáticos e ambientais da 
União e não possam ser consideradas 
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sustentáveis nos termos do Regulamento 
Taxonomia não deverão ser elegíveis para 
apoio ao abrigo do presente regulamento.

Or. en

Alteração 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

de execução concluir que não há lugar a 
uma aferição de sustentabilidade, deverá 
apresentar uma justificação ao Comité de 
Investimento criado para o Fundo 
InvestEU. As operações que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não deverão ser 
elegíveis para apoio ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Os projetos de investimento que 
beneficiem de apoio substancial por parte 
da União, particularmente no domínio das 
infraestruturas, deverão ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar se 
têm um impacto ambiental, climático ou 
social. Os projetos de investimento que 
tenham esse impacto deverão ser 
submetidos a uma aferição de 
sustentabilidade, em conformidade com as 
orientações a elaborar pela Comissão em 
estreita colaboração com potenciais 
parceiros de execução ao abrigo do 
programa InvestEU. Estas orientações 
devem utilizar os critérios estabelecidos no 
[Regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável] para determinar 
se uma atividade económica é sustentável 
do ponto de vista ambiental e consentânea 
com as orientações elaboradas para outros 
programas da União. Se o parceiro de 
execução concluir que não há lugar a uma 
aferição de sustentabilidade, deverá 
apresentar uma justificação ao Comité de 
Investimento criado para o Fundo 
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desnecessária e os projetos abaixo de uma 
determinada dimensão a definir nas 
orientações deverão ser dispensados da 
aferição de sustentabilidade. Se o parceiro 
de execução concluir que não há lugar a 
uma aferição de sustentabilidade, deverá 
apresentar uma justificação ao Comité de 
Investimento criado para o Fundo 
InvestEU. As operações que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não deverão ser 
elegíveis para apoio ao abrigo do presente 
regulamento.

InvestEU. As operações que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos e de outros objetivos 
ambientais e que não respeitem os 
critérios estabelecidos pela taxonomia da 
UE e o princípio de «não prejudicar 
significativamente», em especial as 
atividades relacionadas com a produção, 
a transformação, a distribuição, o 
armazenamento, o transporte ou a 
combustão de combustíveis fósseis, não 
deverão ser elegíveis para apoio ao abrigo 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência 
respeitando, simultaneamente, o princípio 
de «não prejudicar significativamente» e 
as salvaguardas mínimas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2020/852 relativo ao estabelecimento de 
um regime para a promoção do 
investimento sustentável. Esta situação é 
também suscetível de consolidar os 
desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
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InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis 
de emissões), das infraestruturas 
ambientais, das infraestruturas ligadas à 
ação climática e das infraestruturas 
marítimas e digitais. O programa InvestEU 
deverá dar prioridade a áreas que 
enfermam de investimento insuficiente e 
em que são necessários investimentos 
adicionais. Para maximizar o impacto e o 
valor acrescentado do apoio financeiro da 
União, convém promover um processo 
simplificado de investimento que assegure 
a visibilidade da reserva de projetos e 
maximize as sinergias entre os programas 
pertinentes da União em domínios como os 
transportes, a energia e a digitalização. 
Atendendo às ameaças à segurança, os 
projetos de investimento que beneficiem do 
apoio da União deverão incluir medidas 
que visem a resiliência das infraestruturas, 
nomeadamente a sua manutenção e 
segurança, devendo integrar princípios 
relativos à proteção dos cidadãos em 
espaços públicos, a título complementar 
dos esforços envidados ao abrigo de outros 
fundos da União, como o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, para apoiar 
o vetor de segurança dos investimentos em 
espaços públicos, transportes, energia e 
outras infraestruturas críticas.

2030, bem como as metas e os objetivos da 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis sem emissões de 
gases com efeito de estufa), das 
infraestruturas ambientais, das 
infraestruturas ligadas à ação climática e 
das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e que requerem os níveis mais 
elevados de investimentos adicionais para 
cumprir as metas da União em matéria de 
sustentabilidade, como a eficiência 
energética, e para alcançar os objetivos 
climáticos e ambientais da União. Para 
maximizar o impacto e o valor 
acrescentado do apoio financeiro da União, 
convém promover um processo 
simplificado, resiliente às alterações 
climáticas, de investimento que assegure a 
visibilidade da reserva de projetos e 
maximize as sinergias entre os programas 
pertinentes da União em domínios como os 
transportes, a energia e a digitalização. 
Atendendo às ameaças à segurança, os 
projetos de investimento que beneficiem do 
apoio da União deverão incluir medidas 
que visem a resiliência das infraestruturas, 
nomeadamente a sua manutenção e 
segurança, devendo integrar princípios 
relativos à proteção dos cidadãos em 
espaços públicos, a título complementar 
dos esforços envidados ao abrigo de outros 
fundos da União, como o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, para apoiar 
o vetor de segurança dos investimentos em 
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espaços públicos, transportes, energia e 
outras infraestruturas críticas.

Or. en

Alteração 113
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência, bem 
como para resistir aos choques que os 
países da UE enfrentam em resultado de 
catástrofes naturais. A falta de 
infraestruturas de transporte em algumas 
zonas revelou-se um fator 
particularmente negativo para a entrega 
de ajuda e materiais urgentes no contexto 
da COVID-19. Esta situação é também 
suscetível de consolidar os desequilíbrios e 
as desigualdades existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
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investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

Or. en

Alteração 114
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
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promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 

promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
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Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas. A Comissão deverá apresentar 
um relatório comparativo sobre as 
diferentes legislações nacionais que 
contêm obstáculos e entraves burocráticos 
desnecessários e propor recomendações 
para reformas que possam ajudar os 
Estados-Membros a melhorar as suas 
taxas de investimento em infraestruturas.

Or. en

Alteração 115
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
neutralidade climática, a competitividade 
e a convergência. Esta situação é também 
suscetível de consolidar os desequilíbrios 
existentes e afeta o desenvolvimento das 
regiões a longo prazo. Para concretizar os 
objetivos da União em matéria de 
sustentabilidade, incluindo os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de cumprir os ODS e as metas 
relativas à energia e ao clima para 2030, é 
essencial realizar avultados investimentos 
nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 



PE657.232v01-00 90/396 AM\1212517PT.docx

PT

eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis 
de emissões), das infraestruturas 
ambientais, das infraestruturas ligadas à 
ação climática e das infraestruturas 
marítimas e digitais. O programa InvestEU 
deverá dar prioridade a áreas que 
enfermam de investimento insuficiente e 
em que são necessários investimentos 
adicionais. Para maximizar o impacto e o 
valor acrescentado do apoio financeiro da 
União, convém promover um processo 
simplificado de investimento que assegure 
a visibilidade da reserva de projetos e 
maximize as sinergias entre os programas 
pertinentes da União em domínios como os 
transportes, a energia e a digitalização. 
Atendendo às ameaças à segurança, os 
projetos de investimento que beneficiem do 
apoio da União deverão incluir medidas 
que visem a resiliência das infraestruturas, 
nomeadamente a sua manutenção e 
segurança, devendo integrar princípios 
relativos à proteção dos cidadãos em 
espaços públicos, a título complementar 
dos esforços envidados ao abrigo de outros 
fundos da União, como o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, para apoiar 
o vetor de segurança dos investimentos em 
espaços públicos, transportes, energia e 
outras infraestruturas críticas.

transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis sem emissões), das 
infraestruturas ambientais, das 
infraestruturas ligadas à ação climática e 
das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças ao 
ambiente e à segurança, os projetos de 
investimento que beneficiem do apoio da 
União não deverão incidir em atividades 
que prejudicam de forma significativa o 
ambiente e os objetivos ambientais 
estabelecidos na taxonomia da UE, 
deverão incluir medidas que visem a 
resiliência climática e das infraestruturas, 
nomeadamente a sua manutenção e 
segurança, devendo integrar princípios 
relativos à proteção dos cidadãos em 
espaços públicos e o princípio da 
precaução ambiental, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

Or. en

Alteração 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
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Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência 
ascendente das condições da vida na 
Europa. Esta situação é também suscetível 
de consolidar os desequilíbrios existentes e 
afeta o desenvolvimento das regiões a 
longo prazo. Para concretizar os objetivos 
da União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes e de um mercado 
de trabalho mais justo e inclusivo. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais, 
bem como para investimentos nas pessoas 
e em postos de trabalho de qualidade em 
mercados de trabalho mais justos e 
inclusivos. O programa InvestEU deverá 
dar prioridade a áreas que enfermam de 
investimento insuficiente e em que são 
necessários investimentos adicionais. Para 
maximizar o impacto e o valor 
acrescentado do apoio financeiro da União, 
convém promover um processo 
simplificado de investimento que assegure 
a visibilidade da reserva de projetos e 
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incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

maximize as sinergias entre os programas 
pertinentes da União em domínios como os 
transportes, a energia e a digitalização. 
Atendendo às ameaças à segurança, os 
projetos de investimento que beneficiem do 
apoio da União deverão incluir medidas 
que visem a resiliência das infraestruturas, 
nomeadamente a sua manutenção e 
segurança, devendo integrar princípios 
relativos à proteção dos cidadãos em 
espaços públicos, a título complementar 
dos esforços envidados ao abrigo de outros 
fundos da União, como o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, para apoiar 
o vetor de segurança dos investimentos em 
espaços públicos, transportes, energia e 
outras infraestruturas críticas.

Or. en

Alteração 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir o Acordo de 
Paris, os ODS e as metas relativas à 
energia e ao clima para 2030 incluídas no 
Pacto Ecológico Europeu, é essencial 
realizar avultados investimentos nas 
infraestruturas da União, nomeadamente no 
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como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

que diz respeito à interligação e à 
eficiência energética, bem como à criação 
de um espaço único europeu dos 
transportes. Consequentemente, o apoio do 
Fundo InvestEU deverá ser direcionado 
para investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões, definindo igualmente o objetivo 
de combate à pobreza energética), das 
infraestruturas ambientais, das 
infraestruturas ligadas à ação climática e 
das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, as energias 
limpas e a digitalização. Atendendo às 
ameaças à segurança, os projetos de 
investimento que beneficiem do apoio da 
União deverão incluir medidas que visem a 
resiliência das infraestruturas, 
nomeadamente a sua manutenção e 
segurança, devendo integrar princípios 
relativos à proteção dos cidadãos em 
espaços públicos, a título complementar 
dos esforços envidados ao abrigo de outros 
fundos da União, como o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, para apoiar 
o vetor de segurança dos investimentos em 
espaços públicos, transportes, energia e 
outras infraestruturas críticas.

Or. en

Alteração 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19, 
provocadas pelas regras da política 
orçamental da UE que limitam as 
despesas de investimento financiadas 
através de dívida, prejudicaram a sua 
capacidade para promover o crescimento 
sustentável, a competitividade e a 
convergência. Esta situação é também 
suscetível de consolidar os desequilíbrios 
existentes e afeta o desenvolvimento das 
regiões a longo prazo. Para concretizar os 
objetivos da União em matéria de 
sustentabilidade, incluindo os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de cumprir os ODS e as metas 
relativas à energia e ao clima para 2030, é 
essencial realizar avultados investimentos 
nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 



AM\1212517PT.docx 95/396 PE657.232v01-00

PT

segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

Or. en

Alteração 119
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a capacidade dos 
intervenientes no mercado interno para 
promover o crescimento sustentável e 
realçaram a necessidade de colocar 
ênfase na competitividade e na 
convergência da União. Esta situação é 
também suscetível de consolidar os 
desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
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interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar 
o impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente a nível nacional e da União. 
Para maximizar o impacto e o valor 
acrescentado do apoio financeiro da União, 
convém promover um processo 
simplificado de investimento que assegure 
a visibilidade da reserva de projetos e 
maximize as sinergias entre os programas 
pertinentes da União em domínios como os 
transportes, a energia e a digitalização. 
Atendendo às ameaças à segurança, os 
projetos de investimento que beneficiem do 
apoio da União deverão incluir medidas 
que visem a resiliência das infraestruturas, 
nomeadamente a sua manutenção e 
segurança, devendo integrar princípios 
relativos à proteção dos cidadãos em 
espaços públicos, a título complementar 
dos esforços envidados ao abrigo de outros 
fundos da União, como o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, para apoiar 
o vetor de segurança dos investimentos em 
espaços públicos, transportes, energia e 
outras infraestruturas críticas.

Or. en

Alteração 120
Sabine Verheyen
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em nome da Comissão da Cultura e da Educação

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 

(14) As baixas taxas de investimento em 
ativos corpóreos e incorpóreos e em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes nos Estados-
Membros e entre estes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
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a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

Or. en

Alteração 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos 
pela União no sentido de cumprir os ODS 
e as metas relativas à energia e ao clima 
para 2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas em alguns Estados-
Membros durante a crise financeira e a 
crise da COVID-19 prejudicaram a sua 
capacidade para promover o crescimento 
sustentável, a competitividade e a 
convergência. Esta situação é também 
suscetível de consolidar os desequilíbrios 
existentes e afeta o desenvolvimento das 
regiões a longo prazo. Para concretizar os 
objetivos da União em matéria de 
sustentabilidade, é essencial realizar 
avultados investimentos nas 
infraestruturas, nomeadamente no que diz 
respeito à interligação e à eficiência 
energética, bem como à criação de um 
espaço único europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
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como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar 
o impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente mas têm um elevado retorno 
previsto do investimento. Para maximizar 
o impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

Or. en

Alteração 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 têm 
prejudicado a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 



AM\1212517PT.docx 101/396 PE657.232v01-00

PT

infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

Or. en

Alteração 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O programa InvestEU deverá 
contribuir, sempre que possível, para os 
objetivos da Diretiva (UE) 2018/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28 e do 
Regulamento Governação29, bem como 
promover a eficiência energética nas 
decisões de investimento.

(15) O programa InvestEU deverá 
contribuir para os objetivos da Diretiva 
(UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho28 e do Regulamento 
Governação29, bem como promover a 
eficiência energética e combater a pobreza 
energética nas decisões de investimento.

_________________ _________________
28 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa 
à promoção da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis (JO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

28 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa 
à promoção da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis (JO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

29 Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2018, relativo à Governação da União da Energia e 
da Ação Climática, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 663/2009 e (CE) n.º 715/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 do Conselho, e 
revoga o Regulamento (UE) n.º 525/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 328 de 
21.12.2018, p. 1).

29 Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2018, relativo à Governação da União da Energia e 
da Ação Climática, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 663/2009 e (CE) n.º 715/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 do Conselho, e 
revoga o Regulamento (UE) n.º 525/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 328 de 
21.12.2018, p. 1).
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Or. en

Alteração 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O programa InvestEU deverá 
contribuir, sempre que possível, para os 
objetivos da Diretiva (UE) 2018/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28 e do 
Regulamento Governação29, bem como 
promover a eficiência energética nas 
decisões de investimento.

(15) O programa InvestEU deverá 
contribuir para os objetivos da Diretiva 
(UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho28 e do Regulamento 
Governação29, bem como promover a 
eficiência energética nas decisões de 
investimento.

_________________ _________________
28 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa 
à promoção da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis (JO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

28 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa 
à promoção da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis (JO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

29 Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2018, relativo à Governação da União da Energia e 
da Ação Climática, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 663/2009 e (CE) n.º 715/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 do Conselho, e 
revoga o Regulamento (UE) n.º 525/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 328 de 
21.12.2018, p. 1).

29 Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2018, relativo à Governação da União da Energia e 
da Ação Climática, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 663/2009 e (CE) n.º 715/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 do Conselho, e 
revoga o Regulamento (UE) n.º 525/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 328 de 
21.12.2018, p. 1).

Or. en

Alteração 125
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração
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(16) A multimodalidade efetiva 
representa uma oportunidade para criar 
uma rede de transportes eficiente e 
respeitadora do ambiente que tire o 
máximo partido de todos os meios de 
transporte e gere sinergias entre eles. O 
programa InvestEU deverá apoiar o 
investimento em plataformas de transporte 
multimodal, que – apesar do seu 
significativo potencial económico e do seu 
interesse comercial – comportem um risco 
significativo para os investidores privados. 
Deverá igualmente contribuir para o 
desenvolvimento e a implantação de 
sistemas de transporte inteligentes (STI). 
Deverá ainda ajudar a intensificar os 
esforços de conceção e aplicação de 
tecnologias que contribuam para melhorar 
a segurança dos veículos e a infraestrutura 
rodoviária.

(16) A multimodalidade efetiva 
representa uma oportunidade para criar 
uma rede de transportes eficiente e 
respeitadora do ambiente que tire o 
máximo partido de todos os meios de 
transporte e gere sinergias entre eles. O 
programa InvestEU deverá apoiar o 
investimento em plataformas de transporte 
multimodal, principalmente nas regiões 
menos desenvolvidas com ligações 
deficientes à RTE-T, que – apesar do seu 
significativo potencial económico e do seu 
interesse comercial – comportem um risco 
significativo para os investidores privados. 
Deverá igualmente contribuir para o 
desenvolvimento e a implantação de 
sistemas de transporte inteligentes (STI). 
Deverá ainda ajudar a intensificar os 
esforços de conceção e aplicação de 
tecnologias que contribuam para melhorar 
a segurança dos veículos e a infraestrutura 
rodoviária.

Or. en

Alteração 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A multimodalidade efetiva 
representa uma oportunidade para criar 
uma rede de transportes eficiente e 
respeitadora do ambiente que tire o 
máximo partido de todos os meios de 
transporte e gere sinergias entre eles. O 
programa InvestEU deverá apoiar o 
investimento em plataformas de transporte 
multimodal, que – apesar do seu 
significativo potencial económico e do seu 
interesse comercial – comportem um risco 
significativo para os investidores privados. 
Deverá igualmente contribuir para o 

(16) A multimodalidade efetiva 
representa uma oportunidade para criar 
uma rede de transportes eficiente e 
respeitadora do ambiente que tire o 
máximo partido de todos os meios de 
transporte e gere sinergias entre eles. O 
programa InvestEU deverá apoiar o 
investimento em plataformas de transporte 
multimodal, que – apesar do seu 
significativo potencial económico e do seu 
interesse comercial – comportem um risco 
significativo para os investidores privados. 
Deverá igualmente contribuir para o 
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desenvolvimento e a implantação de 
sistemas de transporte inteligentes (STI). 
Deverá ainda ajudar a intensificar os 
esforços de conceção e aplicação de 
tecnologias que contribuam para melhorar 
a segurança dos veículos e a infraestrutura 
rodoviária.

desenvolvimento e a implantação de 
sistemas de transporte inteligentes (STI). 
Deverá ainda ajudar a intensificar os 
esforços de conceção e aplicação de 
tecnologias que contribuam para melhorar 
a segurança dos veículos e a infraestrutura 
rodoviária e melhorar o emprego e as 
condições de trabalho neste setor.

Or. en

Alteração 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A multimodalidade efetiva 
representa uma oportunidade para criar 
uma rede de transportes eficiente e 
respeitadora do ambiente que tire o 
máximo partido de todos os meios de 
transporte e gere sinergias entre eles. O 
programa InvestEU deverá apoiar o 
investimento em plataformas de transporte 
multimodal, que – apesar do seu 
significativo potencial económico e do seu 
interesse comercial – comportem um risco 
significativo para os investidores privados. 
Deverá igualmente contribuir para o 
desenvolvimento e a implantação de 
sistemas de transporte inteligentes (STI). 
Deverá ainda ajudar a intensificar os 
esforços de conceção e aplicação de 
tecnologias que contribuam para melhorar 
a segurança dos veículos e a infraestrutura 
rodoviária.

(16) A multimodalidade efetiva 
representa uma oportunidade para criar 
uma rede de transportes eficiente e 
respeitadora do ambiente que tire o 
máximo partido de todos os meios de 
transporte e gere sinergias entre eles. O 
programa InvestEU deverá apoiar o 
investimento em plataformas de transporte 
multimodal, que – apesar do seu 
significativo potencial económico e do seu 
interesse comercial – comportem um risco 
significativo para os investidores privados. 
Deverá igualmente contribuir para o 
desenvolvimento e a implantação de 
sistemas de transporte inteligentes (STI). 
Deverá ainda ajudar a intensificar os 
esforços de conceção e aplicação de 
tecnologias que contribuam para melhorar 
a segurança dos veículos e a infraestrutura 
rodoviária, bem como o emprego e as 
condições de trabalho no setor.

Or. en
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Alteração 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O programa InvestEU deverá 
contribuir para as políticas da UE relativas 
aos mares e aos oceanos, através do 
desenvolvimento de projetos e empresas no 
domínio da economia azul, e para os 
princípios financeiros da economia azul 
sustentável. Tal pode incluir intervenções 
no domínio do empreendedorismo e da 
indústria marítimos, de uma indústria 
marítima inovadora e competitiva, bem 
como da energia oceânica renovável e da 
economia circular.

(17) O programa InvestEU deverá 
contribuir para as políticas da UE relativas 
aos mares e aos oceanos, através do 
desenvolvimento de projetos e empresas no 
domínio da economia azul, e para os 
princípios financeiros da economia azul 
sustentável. Tal pode incluir intervenções 
no domínio do empreendedorismo e da 
indústria marítimos, de uma indústria 
marítima inovadora e competitiva, bem 
como da energia oceânica renovável e da 
economia circular, assim como medidas 
para melhorar o emprego e as condições 
de trabalho no setor.

Or. en

Alteração 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O programa InvestEU deverá 
contribuir para as políticas da UE relativas 
aos mares e aos oceanos, através do 
desenvolvimento de projetos e empresas no 
domínio da economia azul, e para os 
princípios financeiros da economia azul 
sustentável. Tal pode incluir intervenções 
no domínio do empreendedorismo e da 
indústria marítimos, de uma indústria 
marítima inovadora e competitiva, bem 
como da energia oceânica renovável e da 
economia circular.

(17) O programa InvestEU deverá 
contribuir para as políticas da UE relativas 
aos mares e aos oceanos, através do 
desenvolvimento de projetos e empresas no 
domínio da economia azul, e para os 
princípios financeiros da economia azul 
sustentável. Tal pode incluir intervenções 
no domínio do empreendedorismo e da 
indústria marítimos, de uma indústria 
marítima inovadora e competitiva, bem 
como da energia oceânica renovável e da 
economia circular, melhorando também o 
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emprego e as condições de trabalho neste 
setor.

Or. en

Alteração 130
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O programa InvestEU deverá 
contribuir para a Estratégia da UE para a 
Região do Danúbio, já que as suas 
oportunidades de investimento poderão 
melhorar as ligações dos transportes e da 
energia, o ambiente, o desenvolvimento 
socioeconómico e a segurança na região.

Or. en

Alteração 131
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 
da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 
investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. O Fundo InvestEU 

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 
da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 
investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. O Fundo InvestEU 
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deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico.

deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico. Um 
melhor equilíbrio entre homens e 
mulheres no financiamento de empresas 
em fase de arranque e da inovação 
contribuirá para tirar partido dos 
melhores talentos e das melhores ideias. 
As mulheres gerem menos de 1 % dos 
fundos de capital de risco e a percentagem 
de empresas em fase de arranque 
lideradas por mulheres é 
significativamente inferior à média 
observada em todos os tipos de empresas.

Or. en

Alteração 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 
da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 
da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 
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investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de 
investimento na investigação e na inovação 
compromete a competitividade industrial e 
económica da União, bem como a 
qualidade de vida dos seus cidadãos. O 
Fundo InvestEU deverá propor produtos 
financeiros adequados para cobrir as 
diferentes fases do ciclo de inovação e um 
vasto leque de interessados, 
particularmente para permitir a expansão e 
a implantação de soluções à escala 
comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico.

investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. Tendo em conta que a investigação 
e inovação desempenharão um papel 
crucial na consolidação da resiliência da 
União aos desafios futuros, o Fundo 
InvestEU deverá colmatar a atual falta de 
investimento na investigação e na 
inovação, que compromete a 
competitividade industrial e económica da 
União, bem como a qualidade de vida dos 
seus cidadãos. O Fundo InvestEU deverá 
propor produtos financeiros adequados 
para cobrir as diferentes fases do ciclo de 
inovação e um vasto leque de interessados, 
particularmente para permitir a expansão e 
a implantação de soluções à escala 
comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico.

Or. en

Alteração 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 



AM\1212517PT.docx 109/396 PE657.232v01-00

PT

da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 
investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. O Fundo InvestEU 
deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico.

da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 
investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos, e põe em causa os 
esforços da União no sentido da transição 
ecológica e digital. O Fundo InvestEU 
deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico.

Or. en

Alteração 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 
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da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 
investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. O Fundo InvestEU 
deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico.

da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 
investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. O Fundo InvestEU 
deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções sustentáveis e competitivas nos 
mercados mundiais e promovendo a 
excelência da União à escala mundial em 
matéria de tecnologias sustentáveis, em 
sinergia com o Horizonte Europa, 
incluindo o Conselho Europeu da 
Inovação. Neste sentido, a experiência 
adquirida com os instrumentos financeiros 
mobilizados no âmbito do Horizonte 2020, 
como o InnovFin – Financiamento da UE 
para Inovadores, para facilitar e acelerar o 
acesso ao financiamento por empresas 
inovadoras, deverá constituir uma base 
sólida para concretizar este apoio 
específico.

Or. en

Alteração 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar 
antes da crise da COVID-19, o 
investimento em atividades de maior risco, 

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse num nível 
aceitável antes da crise da COVID-19, o 
investimento em atividades de maior risco, 
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como a investigação e a inovação, era 
ainda insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. O Fundo InvestEU 
deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico.

como a investigação e a inovação, era 
ainda insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. O Fundo InvestEU 
deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico.

Or. en

Alteração 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19. O 
programa InvestEU deverá contribuir para 
reforçar a sua competitividade a longo 
prazo, através do apoio a ações destinadas 

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, regista uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19, com 
especiais consequências para as pequenas 
empresas familiares, e deverá continuar a 
ser atingido num futuro próximo, devido 
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a promover um turismo sustentável, 
inovador e digital.

às várias restrições de viagem aplicadas 
nos Estados-Membros, na UE e a nível 
mundial. O programa InvestEU deverá 
contribuir para reforçar a sua 
competitividade a longo prazo, através do 
apoio a ações destinadas a promover uma 
recuperação sustentável, inovadora e 
digital no setor do turismo.

Or. en

Alteração 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19. O 
programa InvestEU deverá contribuir para 
reforçar a sua competitividade a longo 
prazo, através do apoio a ações destinadas 
a promover um turismo sustentável, 
inovador e digital.

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19. Para 
muitas regiões europeias, o turismo é um 
setor estratégico, que funciona como 
multiplicador do crescimento e do 
emprego. O programa InvestEU deverá 
contribuir para reforçar a sua recuperação, 
competitividade e sustentabilidade a longo 
prazo, através do apoio a ações destinadas 
a promover um turismo sustentável, 
inovador e digital, e melhorar o emprego e 
as condições de trabalho no setor.

Or. en

Alteração 138
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19. O 
programa InvestEU deverá contribuir para 
reforçar a sua competitividade a longo 
prazo, através do apoio a ações destinadas 
a promover um turismo sustentável, 
inovador e digital.

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União e composto 
essencialmente por PME, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19 e 
apresenta capacidades limitadas para 
realizar a transição em conformidade com 
os objetivos da União relacionados com o 
desenvolvimento sustentável. O programa 
InvestEU deverá contribuir para reforçar a 
sua competitividade a longo prazo, através 
do apoio a ações destinadas a promover um 
turismo sustentável, inovador e digital.

Or. en

Alteração 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19. O 
programa InvestEU deverá contribuir para 
reforçar a sua competitividade a longo 
prazo, através do apoio a ações destinadas 
a promover um turismo sustentável, 
inovador e digital.

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19. O 
programa InvestEU deverá contribuir para 
reforçar a sua competitividade a longo 
prazo, através do apoio a ações destinadas 
a promover um turismo sustentável, 
inovador e digital, e melhorar o emprego e 
as condições de trabalho neste setor.

Or. en

Alteração 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19. O 
programa InvestEU deverá contribuir para 
reforçar a sua competitividade a longo 
prazo, através do apoio a ações destinadas 
a promover um turismo sustentável, 
inovador e digital.

(19) O setor do turismo, importante para 
a economia da União, registou uma 
contração particularmente grave em 
resultado da pandemia de COVID-19. O 
programa InvestEU deverá contribuir para 
reforçar a sua competitividade a longo 
prazo, através do apoio a ações destinadas 
a promover um turismo sustentável, 
inovador e digital que valorize a história e 
a cultura europeias.

Or. en

Alteração 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É premente efetuar um esforço 
significativo com vista a investir na 
transformação digital e a impulsioná-la, 
bem como para repartir os seus benefícios 
entre todos os cidadãos e empresas da 
União. O sólido enquadramento instituído 
pela Estratégia para o Mercado Único 
Digital deverá ser doravante acompanhado 
por investimentos com um nível de 
aspiração comparável, incluindo em 
matéria de inteligência artificial, em 
consonância com o programa Europa 
Digital.

(20) É premente efetuar um esforço 
significativo com vista a investir na 
transformação digital e a impulsioná-la, 
bem como para repartir os seus benefícios 
entre todos os cidadãos e empresas da 
União. O sólido enquadramento instituído 
pela Estratégia para o Mercado Único 
Digital deverá ser doravante acompanhado 
por investimentos com um nível de 
aspiração comparável, incluindo em 
matéria de inteligência artificial, em 
consonância com o programa Europa 
Digital, incluindo ações e medidas que 
atenuem o impacto na força de trabalho e 
protejam os trabalhadores que são 
negativamente afetados por transições da 
produção.

Or. en
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Alteração 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É premente efetuar um esforço 
significativo com vista a investir na 
transformação digital e a impulsioná-la, 
bem como para repartir os seus benefícios 
entre todos os cidadãos e empresas da 
União. O sólido enquadramento instituído 
pela Estratégia para o Mercado Único 
Digital deverá ser doravante acompanhado 
por investimentos com um nível de 
aspiração comparável, incluindo em 
matéria de inteligência artificial, em 
consonância com o programa Europa 
Digital.

(20) É premente efetuar um esforço 
significativo com vista a investir na 
transformação digital e a impulsioná-la, 
bem como para repartir os seus benefícios 
entre todos os cidadãos e empresas da 
União. O sólido enquadramento instituído 
pela Estratégia para o Mercado Único 
Digital deverá ser doravante acompanhado 
por investimentos com um nível de 
aspiração comparável, incluindo em 
matéria de inteligência artificial, em 
consonância com o programa Europa 
Digital, incluindo ações e medidas que 
atenuem o impacto na força de trabalho e 
protejam os trabalhadores que são 
negativamente afetados por transições da 
produção.

Or. en

Alteração 143
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É premente efetuar um esforço 
significativo com vista a investir na 
transformação digital e a impulsioná-la, 
bem como para repartir os seus benefícios 
entre todos os cidadãos e empresas da 
União. O sólido enquadramento instituído 
pela Estratégia para o Mercado Único 
Digital deverá ser doravante acompanhado 
por investimentos com um nível de 

(20) É premente efetuar um esforço 
significativo com vista a investir na 
transformação digital, não perdendo de 
vista o fosso digital entre homens e 
mulheres, e a impulsioná-la, bem como 
para repartir os seus benefícios entre todos 
os cidadãos e empresas da União. O sólido 
enquadramento instituído pela Estratégia 
para o Mercado Único Digital deverá ser 
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aspiração comparável, incluindo em 
matéria de inteligência artificial, em 
consonância com o programa Europa 
Digital.

doravante acompanhado por investimentos 
com um nível de aspiração comparável, 
incluindo em matéria de inteligência 
artificial, em consonância com o programa 
Europa Digital.

Or. en

Alteração 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam dificuldades no 
acesso ao financiamento por apresentarem 
um perfil de risco considerado elevado e 
por não disporem de garantias suficientes. 
Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam dificuldades no 
acesso ao financiamento por apresentarem 
um perfil de risco considerado elevado e 
por não disporem de garantias suficientes. 
Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 



AM\1212517PT.docx 117/396 PE657.232v01-00

PT

atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União bem-
sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para as 
PME, que visam apoiar as PME através da 
mobilização de capital privado e público 
adicional, em especial em empresas 
estratégicas.

atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União bem-
sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para as 
PME, que visam apoiar as PME através da 
mobilização de capital privado e público 
adicional, em especial em empresas 
estratégicas. É necessário dar resposta às 
disparidades entre homens e mulheres, 
dado que a criatividade e o potencial 
empresarial das mulheres constituem 
fontes não exploradas de crescimento e 
emprego, que devem ser desenvolvidas 
mais aprofundadamente. Embora 
constituam 52 % da população europeia 
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total, as mulheres representam apenas 
34,4 % dos trabalhadores por conta 
própria e 30 % dos criadores de empresas 
em fase de arranque na UE.

Or. en

Alteração 145
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam dificuldades no 
acesso ao financiamento por apresentarem 
um perfil de risco considerado elevado e 
por não disporem de garantias suficientes. 
Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 
atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental, 
pelo que exigem uma ênfase especial no 
âmbito do programa InvestEU. No 
entanto, enfrentam dificuldades no acesso 
ao financiamento por apresentarem um 
perfil de risco considerado elevado e por 
não disporem de garantias suficientes. 
Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. 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 dos setores 
culturais e criativos. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
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em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União bem-
sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para as 
PME, que visam apoiar as PME através da 
mobilização de capital privado e público 
adicional, em especial em empresas 
estratégicas.

institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 
atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União 
bem-sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para as 
PME, que visam apoiar as PME através da 
mobilização de capital privado e público 
adicional, em especial em empresas 
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estratégicas.

Or. en

Alteração 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam dificuldades no 
acesso ao financiamento por apresentarem 
um perfil de risco considerado elevado e 
por não disporem de garantias suficientes. 
Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 
atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam dificuldades no 
acesso ao financiamento por apresentarem 
um perfil de risco considerado elevado e 
por não disporem de garantias suficientes. 
Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 
atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
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locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União bem-
sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para 
as PME, que visam apoiar as PME 
através da mobilização de capital privado 
e público adicional, em especial em 
empresas estratégicas.

locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União bem-
sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados.

Or. en

Alteração 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam dificuldades no 
acesso ao financiamento por apresentarem 
um perfil de risco considerado elevado e 
por não disporem de garantias suficientes. 
Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 
atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam grandes 
dificuldades no acesso e na utilização do 
financiamento por apresentarem um perfil 
de risco considerado elevado e por não 
disporem de garantias suficientes, com um 
consequente impacto negativo nos níveis 
de emprego e na qualidade do trabalho. 
Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 
atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
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económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União bem-
sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para as 
PME, que visam apoiar as PME através da 
mobilização de capital privado e público 
adicional, em especial em empresas 
estratégicas.

económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica, e mantendo ou reforçando a 
respetiva capacidade de gerar empregos de 
elevada qualidade e promover o bem-estar 
social. O presente regulamento vem 
também complementar as iniciativas já 
tomadas no âmbito da União dos Mercados 
de Capitais. O Fundo InvestEU deverá, 
portanto, assentar em programas da União 
bem-sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para as 
PME, que visam apoiar as PME através da 
mobilização de capital privado e público 
adicional, em especial em empresas 
estratégicas.

Or. en

Alteração 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam dificuldades no 
acesso ao financiamento por apresentarem 
um perfil de risco considerado elevado e 
por não disporem de garantias suficientes. 

(21) As PME representam mais de 99 % 
das empresas da União e o seu valor 
económico é significativo e fundamental. 
No entanto, enfrentam dificuldades no 
acesso ao financiamento por apresentarem 
um perfil de risco considerado elevado e 
por não disporem de garantias suficientes. 
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Acresce ainda que as PME e as empresas 
da economia social se deparam com 
desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 
atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União bem-
sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 

Tal tem também um impacto negativo nos 
níveis de emprego e na qualidade do 
trabalho. Acresce ainda que as PME e as 
empresas da economia social se deparam 
com desafios associados à necessidade de 
manter a sua competitividade através de 
atividades em matéria de digitalização, 
internacionalização, transformação numa 
lógica de economia circular e inovação, 
bem como do reforço das qualificações dos 
seus trabalhadores. Além disso, em 
comparação com as grandes empresas, as 
PME e as empresas da economia social têm 
um acesso mais limitado a fontes de 
financiamento — uma vez que, por norma, 
não emitem obrigações —, bem como às 
bolsas de valores e a investidores 
institucionais. As PME e as empresas da 
economia social recorrem cada vez mais a 
soluções inovadoras, como a aquisição de 
uma empresa ou a participação numa 
empresa por parte dos trabalhadores. A 
dificuldade do acesso ao financiamento é 
ainda mais premente para as PME cujas 
atividades incidem sobre ativos 
incorpóreos. Na União, as PME dependem 
em grande medida dos bancos e do 
financiamento da dívida sob a forma de 
descobertos e empréstimos bancários ou de 
locação financeira. É necessário apoiar as 
PME que enfrentam estes desafios, 
simplificando o respetivo acesso ao 
financiamento e diversificando as suas 
fontes de financiamento, de modo a 
aumentar a sua capacidade para financiar a 
respetiva criação, crescimento, inovação e 
desenvolvimento sustentável, assegurar a 
sua competitividade e resistir a choques 
económicos, aumentando assim a 
resiliência da economia e do sistema 
financeiro face a períodos de contração 
económica e a respetiva capacidade de 
gerar empregos e bem-estar social. O 
presente regulamento vem também 
complementar as iniciativas já tomadas no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
O Fundo InvestEU deverá, portanto, 
assentar em programas da União bem-
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Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para as 
PME, que visam apoiar as PME através da 
mobilização de capital privado e público 
adicional, em especial em empresas 
estratégicas.

sucedidos, como o programa para a 
Competitividade das Empresas e das 
Pequenas e Médias Empresas (COSME), 
fornecer capital de exploração e 
investimento ao longo do ciclo de vida de 
uma empresa, financiar operações de 
locação financeira e proporcionar 
oportunidades de colocar a tónica em 
produtos financeiros específicos e mais 
direcionados. Deverá também maximizar a 
capacidade de ação de fundos de 
investimento públicos/privados, tais como 
o fundo de ofertas públicas iniciais para as 
PME, que visam apoiar as PME através da 
mobilização de capital privado e público 
adicional, em especial em empresas 
estratégicas.

Or. en

Alteração 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O artigo 8.º do TFUE estabelece o 
princípio da promoção da igualdade entre 
homens e mulheres em todas as ações da 
União. A correta implementação da 
integração da perspetiva de género requer 
a afetação de recursos adequados e 
transparência nas rubricas orçamentais 
dedicadas à promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e à luta contra a 
discriminação em razão do sexo. O 
programa InvestEU deve integrar a 
perspetiva de género em todos os seus 
processos de trabalho e de tomada de 
decisão, garantir que as comissões e as 
equipas de trabalho sejam equilibradas 
em termos de género e assegurar que a 
execução do fundo contribua para a 
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promoção da igualdade de género, em 
conformidade com as obrigações em 
matéria de integração da perspetiva de 
género da UE. Os projetos financiados ao 
abrigo do InvestEU devem promover a 
igualdade entre homens e mulheres, em 
especial nos domínios da investigação e 
da inovação, dando resposta às causas 
subjacentes aos desequilíbrios em matéria 
de género, explorando plenamente o 
potencial dos investigadores e das 
investigadoras, e integrando a dimensão 
de género nos conteúdos de investigação e 
inovação, assim como prestando especial 
atenção para garantir que os painéis de 
avaliação e outros organismos de 
aconselhamento e de peritos sejam 
equilibrados em termos de género. As 
atividades devem também visar a 
aplicação dos princípios relacionados com 
a igualdade entre homens e mulheres, em 
conformidade com o disposto nos 
artigos 2.º e 3.º do Tratado da União 
Europeia, no artigo 8.º do TFUE e na 
Diretiva 2006/54/CE, relativa à aplicação 
do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres em domínios 
ligados ao emprego e à atividade 
profissional.

Or. en

Alteração 150
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
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Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do 
emprego em todas as regiões (sobretudo 
entre os trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 
intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 

Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na inclusão das 
populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, bem como 
a educação empresarial, nomeadamente 
em regiões economicamente dependentes 
de uma utilização intensiva de carbono e 
afetadas pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono, e para 
melhorar as oportunidades de emprego 
em setores fundamentais para o futuro 
digital. Deverá igualmente ser utilizado 
para apoiar projetos com impactos sociais 
positivos, incluindo os que promovam a 
compreensão entre gerações, e para a 
inclusão social ao contribuir para um 
aumento do emprego em todas as regiões 
(sobretudo entre os trabalhadores não 
qualificados, os desempregados de longa 
duração e os subempregados), bem como 
para a promoção da igualdade de género, 
dando resposta à segregação no mercado 
de trabalho, colmatando as disparidades 
entre homens e mulheres a nível da taxa 
de emprego, de salários e de pensões, 
encorajando o equilíbrio entre vida 
privada e vida profissional, favorecendo a 
igualdade de oportunidades e de 
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a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

tratamento no trabalho, a não 
discriminação, a acessibilidade, a 
solidariedade intergeracional, o setor da 
saúde e dos serviços sociais, a habitação 
social, o problema dos sem-abrigo, a 
inclusão digital, o desenvolvimento 
comunitário, o papel e o lugar dos jovens e 
das populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

Or. en

Alteração 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
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económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do emprego 
em todas as regiões (sobretudo entre os 
trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 
intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. Tendo em conta a 
necessidade significativa de investimento 
em infraestruturas sociais e em projetos 
nos domínios dos serviços sociais, dos 
serviços de saúde, da educação, da 
prestação de cuidados e da habitação 
social, o Fundo InvestEU deverá ser 
utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do emprego 
em todas as regiões (sobretudo entre os 
trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, 
incluindo formas de emprego que apoiem 
o equilíbrio entre vida profissional e 
pessoal e uma melhor distribuição das 
responsabilidades de prestação de 
cuidados, à acessibilidade, à solidariedade 
intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

Or. en

Alteração 152
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Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do 
emprego em todas as regiões (sobretudo 
entre os trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, tendo em vista o 
cumprimento dos objetivos da nova 
agenda europeia de competências, 
incluindo a requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social, 
nomeadamente incentivando a utilização 
de obrigações de investimento social ou 
contratos com fins sociais e contribuindo 



AM\1212517PT.docx 131/396 PE657.232v01-00

PT

respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 
intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

para um aumento do emprego em todas as 
regiões (sobretudo entre os trabalhadores 
não qualificados e os desempregados de 
longa duração), bem como para melhorar a 
situação no que diz respeito à igualdade de 
género, à igualdade de oportunidades, à 
não discriminação, à acessibilidade, à 
solidariedade intergeracional, ao setor da 
saúde e dos serviços sociais, à habitação 
social, ao problema dos sem-abrigo, à 
inclusão digital, ao desenvolvimento 
comunitário, ao papel e ao lugar dos jovens 
e das populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

Or. en

Alteração 153
Sabine Verheyen
em nome da Comissão da Cultura e da Educação

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde, à 
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serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do emprego 
em todas as regiões (sobretudo entre os 
trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 
intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

habitação e aos serviços sociais. O 
investimento na economia social, nas 
competências e no capital humano, bem 
como na integração das populações 
vulneráveis na sociedade, é suscetível de 
favorecer as oportunidades económicas, 
sobretudo se for coordenado a nível da 
União. O Fundo InvestEU deverá ser 
utilizado para apoiar o investimento em 
ensino e formação de qualidade e 
inclusivos, incluindo a requalificação e a 
melhoria das competências dos 
trabalhadores, nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social e a 
solidariedade ao contribuírem para um 
aumento do emprego em todas as regiões 
(sobretudo entre os trabalhadores não 
qualificados e os desempregados de longa 
duração), bem como para melhorar a 
situação no que diz respeito à igualdade de 
género, à igualdade de oportunidades, à 
não discriminação, à acessibilidade, à 
solidariedade intergeracional, ao setor da 
saúde e dos serviços sociais, à habitação 
social, ao problema dos sem-abrigo, à 
inclusão digital, ao desenvolvimento 
comunitário, ao papel e ao lugar dos jovens 
e das populações vulneráveis e com menos 
oportunidades (incluindo os nacionais de 
países terceiros) na sociedade. O programa 
InvestEU deverá ainda apoiar a cultura e a 
criatividade europeias com objetivos 
sociais.

Or. en

Alteração 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
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Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do emprego 
em todas as regiões (sobretudo entre os 
trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do emprego 
em todas as regiões (sobretudo entre os 
trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 
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intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na 
sociedade. O programa InvestEU deverá 
ainda apoiar a cultura e a criatividade 
europeias com objetivos sociais.

intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e dos 
cidadãos europeus vulneráveis na 
sociedade. O programa InvestEU deverá 
ainda apoiar a cultura europeia.

Or. en

Alteração 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 
economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
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ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do emprego 
em todas as regiões (sobretudo entre os 
trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 
intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia neutra em termos de emissões 
de carbono o mais tardar até 2050. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do emprego 
em todas as regiões (sobretudo entre os 
trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 
intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

Or. en

Alteração 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho 

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho, 
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que terão lugar na União ao longo da 
próxima década, é necessário investir no 
capital humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social e a contratação com fins 
sociais. O programa InvestEU deverá 
reforçar o ecossistema emergente da 
economia social de mercado para aumentar 
a oferta e o acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, saúde e 
habitação, o que traduz a necessidade de 
apoio, nomeadamente a nível da União. 
Por conseguinte, o poder coletivo dos 
capitais públicos, comerciais e 
filantrópicos, bem como o apoio de 
fundações e tipos alternativos de 
financiadores, como entidades que 
desenvolvem atividades com fins éticos, 
sociais e sustentáveis, bem como de 
fundações, deverá ser aproveitado para 
fomentar o desenvolvimento da cadeia de 
valor da economia social e uma maior 
resiliência da União.

intensificadas pela COVID-19, que terão 
lugar na União ao longo da próxima 
década, é necessário investir no capital 
humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social e a contratação com fins 
sociais. O programa InvestEU deverá 
reforçar o ecossistema emergente da 
economia social de mercado para aumentar 
a oferta e o acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, cuidados 
de saúde públicos, em especial para as 
crianças e os grupos vulneráveis, 
habitação sustentável, eficiência 
energética e combate à pobreza 
energética, o que traduz a necessidade de 
apoio, nomeadamente a nível da União. 
Além disso, a pandemia de COVID-19 
aumentou ainda mais a necessidade 
destes investimentos sociais. Por 
conseguinte, o poder coletivo dos capitais 
públicos, comerciais e filantrópicos, bem 
como o apoio de fundações e tipos 
alternativos de financiadores, como 
entidades que desenvolvem atividades com 
fins éticos, sociais e sustentáveis, bem 
como de fundações, deverá ser aproveitado 
para fomentar o desenvolvimento da cadeia 
de valor da economia social e uma maior 
equidade, inclusão, sustentabilidade e 
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resiliência da União.

Or. en

Alteração 157
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho 
que terão lugar na União ao longo da 
próxima década, é necessário investir no 
capital humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social e a contratação com fins 
sociais. O programa InvestEU deverá 
reforçar o ecossistema emergente da 
economia social de mercado para aumentar 
a oferta e o acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, saúde e 
habitação, o que traduz a necessidade de 
apoio, nomeadamente a nível da União. 
Por conseguinte, o poder coletivo dos 

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho 
que terão lugar na União ao longo da 
próxima década, é necessário investir no 
capital humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social e a contratação com fins 
sociais. O programa InvestEU deverá 
reforçar o ecossistema emergente da 
economia social de mercado para aumentar 
a oferta e o acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, saúde e 
habitação, o que traduz a necessidade de 
apoio, nomeadamente a nível da União. 
Por conseguinte, o poder coletivo dos 
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capitais públicos, comerciais e 
filantrópicos, bem como o apoio de 
fundações e tipos alternativos de 
financiadores, como entidades que 
desenvolvem atividades com fins éticos, 
sociais e sustentáveis, bem como de 
fundações, deverá ser aproveitado para 
fomentar o desenvolvimento da cadeia de 
valor da economia social e uma maior 
resiliência da União.

capitais públicos, comerciais e 
filantrópicos, bem como o apoio de 
fundações e tipos alternativos de 
financiadores, como entidades que 
desenvolvem atividades com fins éticos, 
sociais e sustentáveis, bem como de 
fundações, deverá ser aproveitado para 
fomentar o desenvolvimento da cadeia de 
valor da economia social e uma maior 
resiliência da União. A inovação social e a 
economia social devem ser essenciais no 
quadro deste processo.

Or. en

Alteração 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho 
que terão lugar na União ao longo da 
próxima década, é necessário investir no 
capital humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social e a contratação com fins 
sociais. O programa InvestEU deverá 
reforçar o ecossistema emergente da 
economia social de mercado para aumentar 
a oferta e o acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho 
que terão lugar na União ao longo da 
próxima década, é necessário investir no 
capital humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social e a contratação com fins 
sociais. O programa InvestEU deverá 
reforçar o ecossistema emergente da 
economia social de mercado para aumentar 
a oferta e o acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 



AM\1212517PT.docx 139/396 PE657.232v01-00

PT

Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, saúde e 
habitação, o que traduz a necessidade de 
apoio, nomeadamente a nível da União. 
Por conseguinte, o poder coletivo dos 
capitais públicos, comerciais e 
filantrópicos, bem como o apoio de 
fundações e tipos alternativos de 
financiadores, como entidades que 
desenvolvem atividades com fins éticos, 
sociais e sustentáveis, bem como de 
fundações, deverá ser aproveitado para 
fomentar o desenvolvimento da cadeia de 
valor da economia social e uma maior 
resiliência da União.

Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, saúde e 
habitação. Os capitais comerciais e 
filantrópicos, bem como o apoio de 
fundações e tipos alternativos de 
financiadores, como entidades que 
desenvolvem atividades com fins éticos, 
sociais e sustentáveis, bem como de 
fundações, poderão ser aproveitados, 
desde que cumpram integralmente as 
regras da UE em matéria de luta contra o 
branqueamento de capitais (LBC), uma 
vez que as organizações da sociedade civil 
estão isentas do quadro de LBC em vigor, 
para evitar o branqueamento de capitais 
através do programa InvestEU.

Or. en

Alteração 159
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho 
que terão lugar na União ao longo da 
próxima década, é necessário investir no 
capital humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social e a contratação com fins 
sociais. O programa InvestEU deverá 
reforçar o ecossistema emergente da 
economia social de mercado para aumentar 

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho 
que terão lugar na União ao longo da 
próxima década, é necessário investir no 
capital humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social, a contratação com fins 
sociais e os direitos dos trabalhadores. O 
programa InvestEU deverá reforçar o 
ecossistema emergente da economia social 
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a oferta e o acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, saúde e 
habitação, o que traduz a necessidade de 
apoio, nomeadamente a nível da União. 
Por conseguinte, o poder coletivo dos 
capitais públicos, comerciais e 
filantrópicos, bem como o apoio de 
fundações e tipos alternativos de 
financiadores, como entidades que 
desenvolvem atividades com fins éticos, 
sociais e sustentáveis, bem como de 
fundações, deverá ser aproveitado para 
fomentar o desenvolvimento da cadeia de 
valor da economia social e uma maior 
resiliência da União.

de mercado para aumentar a oferta e o 
acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, saúde e 
habitação, o que traduz a necessidade de 
apoio, nomeadamente a nível da União. 
Por conseguinte, o poder coletivo dos 
capitais públicos, comerciais e 
filantrópicos, bem como o apoio de 
fundações e tipos alternativos de 
financiadores, como entidades que 
desenvolvem atividades com fins éticos, 
sociais e sustentáveis, bem como de 
fundações, deverá ser aproveitado para 
fomentar o desenvolvimento da cadeia de 
valor da economia social e uma maior 
resiliência da União.

Or. en

Alteração 160
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A eclosão da pandemia de COVID-
19 demonstrou que os cuidados formais e 
informais, incluindo a assistência à 
infância e os cuidados às pessoas com 



AM\1212517PT.docx 141/396 PE657.232v01-00

PT

deficiência e aos idosos, constituem um 
ativo social valioso, que afeta 
significativamente as famílias e, de forma 
desproporcionada, as mulheres. A fim de 
promover a conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar e reforçar a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho e na economia em geral, o 
programa InvestEU deve apoiar o 
desenvolvimento de infraestruturas e 
serviços de prestação de cuidados e deve 
recolher e promover métodos inovadores 
de prestação de cuidados destinados às 
autoridades nacionais e da UE.

Or. en

Alteração 161
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) O apoio e a integração das pessoas 
vulneráveis podem resultar em ganhos 
económicos, societais e pessoais para a 
União e os Estados-Membros. Ao longo 
do período de confinamento devido à 
pandemia de COVID-19, verificou-se um 
aumento da violência doméstica em toda a 
União. Para combater o flagelo da 
violência doméstica e o impacto da 
violência nas mulheres e nos homens na 
UE e nos Estados-Membros, o programa 
InvestEU deve apoiar o desenvolvimento 
das infraestruturas necessárias, incluindo 
abrigos e linhas de apoio para as vítimas 
de violência.

Or. en
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Alteração 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica. As empresas 
apoiadas pelo programa InvestEU não 
poderão efetuar pagamentos de 
dividendos, pagamentos não obrigatórios 
de cupões ou reaquisições de ações 
durante o período da garantia. A 
remuneração de qualquer quadro 
dirigente de uma empresa apoiada não 
pode exceder a parte fixa da remuneração 
desse quadro dirigente em 31 de dezembro 
de 2019. No que se refere às pessoas que 
passaram a ocupar lugares de direção 



AM\1212517PT.docx 143/396 PE657.232v01-00

PT

durante ou após a concessão deste apoio, 
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 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma 
forte focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento 
nacionais e de outros parceiros de 

(24) No contexto da crise económica 
causada pelas medidas de confinamento 
nacionais e regionais tomadas na 
sequência da pandemia de COVID-19 e 
pelas políticas monetárias extremamente 
permissivas do Banco Central Europeu 
que se seguiram à crise financeira de 
2009, a afetação dos recursos ao mercado é 
muito pouco eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica.
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execução em apoio da recuperação 
económica.

Or. en

Alteração 164
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. Para o efeito, deve ser dada 
especial atenção ao apoio às PME, 
especialmente no que se refere às PME 
lideradas por mulheres, que, muitas vezes, 
enfrentam desafios únicos quando se trata 
de aceder ao financiamento necessário 
dos mecanismos e das instituições de 
financiamento e que necessitarão de um 
apoio significativo durante a fase de 
recuperação. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa», a «Estratégia 
para a igualdade de género 2020-2025» e 
a estratégia «Uma Europa social forte para 
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transições justas». O programa deverá 
aumentar significativamente a capacidade 
de assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Or. en

Alteração 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo e na aplicação da legislação 
da UE, como o Pacto Ecológico Europeu e 
o respetivo Plano de Investimento, o 
Regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável, a Lei Europeia 
do Clima, a estratégia «Construir o futuro 
digital da Europa», as ambições do 
Horizonte Europa, a vaga de renovação, o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a 
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e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

estratégia «Uma Europa social forte para 
transições justas». O programa deverá 
aumentar significativamente a capacidade 
de assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Or. en

Alteração 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas, em 
especial as PME, na fase de recuperação e 
assegurar uma forte focalização dos 
investidores nas prioridades políticas da 
União a médio e longo prazo, como o 
Pacto Ecológico Europeu e o respetivo 
Plano de Investimento, o Acordo de Paris, 
a estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa» e a estratégia «Uma Europa social 
forte para transições justas», a transição 
justa para uma economia neutra em 
termos de emissões de carbono o mais 
tardar até 2050, os Objetivos de 
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bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Desenvolvimento Sustentável, o princípio 
de «não prejudicar significativamente» e 
o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O 
programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Or. en

Alteração 167
Sabine Verheyen
em nome da Comissão da Cultura e da Educação

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio financeiro crucial às 
empresas, em especial as PME ativas nos 
domínios da inovação e da criatividade 
que têm perfis de risco mais elevados e 
um acesso escasso ou inexistente aos 
mercados financeiros, na fase de 
recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
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assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Or. en

Alteração 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma 
recuperação robusta da economia 
europeia. O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
de projetos que, de outra forma, seriam 
oportunidades perdidas.
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Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Or. en

Alteração 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas, em 
especial as PME e as microempresas, na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa», a nova 
estratégia industrial para a Europa, a 
estratégia europeia para as PME e a 
estratégia «Uma Europa social forte para 
transições justas». O programa deverá 
aumentar significativamente a capacidade 
de assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
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da recuperação económica.

Or. en

Alteração 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica sem, no 
entanto, reduzir indevidamente o risco 
para os intervenientes do setor privado.

Or. en
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Alteração 171
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica e reduzir as disparidades entre 
os Estados-Membros. O programa 
InvestEU poderá prestar um apoio crucial 
às empresas na fase de recuperação e 
assegurar uma forte focalização dos 
investidores nas prioridades políticas da 
União a médio e longo prazo, como o 
Pacto Ecológico Europeu e o respetivo 
Plano de Investimento, a estratégia 
«Construir o futuro digital da Europa» e a 
estratégia «Uma Europa social forte para 
transições justas». O programa deverá 
aumentar significativamente a capacidade 
de assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Or. en

Alteração 172
Inese Vaidere
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Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas, em 
especial as PME, na fase de recuperação e 
assegurar uma forte focalização dos 
investidores nas prioridades políticas da 
União a médio e longo prazo, como o 
Pacto Ecológico Europeu e o respetivo 
Plano de Investimento, a estratégia 
«Construir o futuro digital da Europa» e a 
estratégia «Uma Europa social forte para 
transições justas». O programa deverá 
aumentar significativamente a capacidade 
de assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Or. en

Alteração 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração
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(25) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. A contração do PIB da UE deverá 
ser muito superior aos valores da crise 
financeira em 2009 e as consequências 
sociais serão inevitáveis. O surto da 
pandemia demonstrou a necessidade de 
corrigir as vulnerabilidades estratégicas a 
fim de melhorar a resposta de emergência 
da União, bem como a resiliência de toda a 
economia. Só uma economia europeia 
resiliente, inclusiva e integrada pode 
preservar o mercado único e as condições 
de concorrência equitativas, também em 
benefício dos Estados-Membros mais 
afetados.

(25) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. A contração do PIB da UE deverá 
ser muito superior ao inicialmente previsto 
e aos valores da crise financeira de 2008 e 
as consequências sociais serão inevitáveis. 
O surto da pandemia demonstrou a 
necessidade de corrigir de forma urgente e 
eficiente as vulnerabilidades estratégicas a 
fim de melhorar a resposta de emergência 
da União, bem como a resiliência e a 
sustentabilidade das nossas sociedades e 
economias. Só uma economia europeia 
socialmente equilibrada, resiliente, 
sustentável, inclusiva e integrada pode 
preservar o mercado único e as condições 
de concorrência equitativas, também em 
benefício dos Estados-Membros e regiões 
mais afetados.

Or. en

Alteração 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. A contração do PIB da UE deverá 
ser muito superior aos valores da crise 
financeira em 2009 e as consequências 
sociais serão inevitáveis. O surto da 
pandemia demonstrou a necessidade de 
corrigir as vulnerabilidades estratégicas a 
fim de melhorar a resposta de emergência 
da União, bem como a resiliência de toda a 
economia. Só uma economia europeia 
resiliente, inclusiva e integrada pode 
preservar o mercado único e as condições 
de concorrência equitativas, também em 

(25) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. A contração do PIB da UE deverá 
ser muito superior aos valores da crise 
financeira em 2009 e as consequências 
sociais serão inevitáveis, agravadas 
também pelas contínuas políticas 
monetárias permissivas do Banco Central 
Europeu. O surto da pandemia demonstrou 
a necessidade de corrigir as 
vulnerabilidades estratégicas em alguns 
Estados-Membros e setores a fim de 
melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
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benefício dos Estados-Membros mais 
afetados.

economia. Só uma economia europeia 
resiliente, inclusiva e integrada pode 
preservar o mercado único e as condições 
de concorrência equitativas, também em 
benefício dos Estados-Membros mais 
afetados.

Or. en

Alteração 175
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. A contração do PIB da UE deverá 
ser muito superior aos valores da crise 
financeira em 2009 e as consequências 
sociais serão inevitáveis. O surto da 
pandemia demonstrou a necessidade de 
corrigir as vulnerabilidades estratégicas a 
fim de melhorar a resposta de emergência 
da União, bem como a resiliência de toda a 
economia. Só uma economia europeia 
resiliente, inclusiva e integrada pode 
preservar o mercado único e as condições 
de concorrência equitativas, também em 
benefício dos Estados-Membros mais 
afetados.

(25) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. A contração do PIB da UE deverá 
ser muito superior aos valores da crise 
financeira em 2009 e as consequências 
sociais serão inevitáveis. O surto da 
pandemia demonstrou a necessidade de 
corrigir as vulnerabilidades estratégicas a 
fim de melhorar a resposta de emergência 
da União, bem como a resiliência de toda a 
economia. Só uma economia europeia 
resiliente, inclusiva e integrada pode 
preservar o mercado único e as condições 
de concorrência equitativas, também em 
benefício dos Estados-Membros mais 
afetados e dos Estados-Membros com 
baixa capacidade orçamental para 
intervir, através de regimes de auxílios 
estatais, em apoio do seu setor privado.

Or. en

Alteração 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
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Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. A contração do PIB da UE deverá 
ser muito superior aos valores da crise 
financeira em 2009 e as consequências 
sociais serão inevitáveis. O surto da 
pandemia demonstrou a necessidade de 
corrigir as vulnerabilidades estratégicas a 
fim de melhorar a resposta de emergência 
da União, bem como a resiliência de toda a 
economia. Só uma economia europeia 
resiliente, inclusiva e integrada pode 
preservar o mercado único e as condições 
de concorrência equitativas, também em 
benefício dos Estados-Membros mais 
afetados.

(25) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. A contração do PIB da UE já é 
muito superior aos valores da crise 
financeira em 2009 e as consequências 
sociais serão inevitáveis. O surto da 
pandemia demonstrou a necessidade de 
corrigir as vulnerabilidades estratégicas a 
fim de melhorar a resposta de emergência 
da União, bem como a resiliência de toda a 
economia. Só uma economia europeia 
resiliente, digitalizada, inovadora, 
inclusiva e integrada pode preservar a 
integridade do mercado único e as 
condições de concorrência equitativas, 
também em benefício dos Estados-
Membros mais afetados.

Or. en

Alteração 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes 
domínios: i) prestação de cuidados de 
saúde de importância crítica, fabrico e 
armazenagem de produtos farmacêuticos, 
dispositivos médicos e material médico, 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
em consonância com as prioridades 
descritas na nova estratégia industrial 
para uma Europa ecológica e digital e 
com o modelo de desenvolvimento 
baseado em ecossistemas industriais. Esta 
vertente deve apoiar projetos que 
reforcem a competitividade das economias 
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reforço da capacidade de resposta às crises 
sanitárias e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 
428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 

dos Estados-Membros, promovam o 
empreendedorismo e diminuam a 
dependência em relação a cadeias de 
abastecimento vulneráveis. Os domínios 
de importância estratégica incluem os 
seguintes: i) prestação de cuidados de 
saúde de importância crítica, fabrico e 
armazenagem de produtos farmacêuticos, 
dispositivos médicos e material médico, 
reforço da capacidade de resposta às crises 
sanitárias e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, ii-A) capacidades críticas de 
deteção precoce e resposta institucional e 
económica coordenada para reagir em 
casos de riscos de crise, bem como para 
desenvolver soluções de continuidade 
eletrónica de empresas e serviços para 
instituições e setores públicos e privados 
essenciais; ii-B) investimentos cruciais na 
renovação e integração de soluções 
inovadoras no setor da construção, ii-C) 
apoio a condições para impulsionar o 
empreendedorismo, financiamento do 
desenvolvimento do setor privado, 
incluindo empresas em fase de arranque e 
PME, processos de privatização, 
adaptação à evolução tecnológica e 
desenvolvimento setorial sustentável; ii-D) 
investimento e assistência técnica para 
promover as competências empresariais, 
criar novas empresas em fase de 
arranque, PME e empresas familiares e 
desenvolver redes de agrupamentos e de 
polos de inovação digital em todo o 
continente, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) promoção de uma reindustrialização 
inovadora e sustentável da Europa, 
seguindo as prioridades descritas na nova 
estratégia industrial para uma Europa 
ecológica e digital, e o modelo de 
desenvolvimento baseado em ecossistemas 
industriais através de tecnologias 
facilitadoras, transformadoras, ecológicas e 
digitais essenciais e inovações 
revolucionárias em que o investimento seja 
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empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

estrategicamente importante para o futuro 
industrial da União, incluindo inteligência 
artificial, cadeia de blocos, software, 
robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, 
tecnologias quânticas, fotónica, 
biotecnologia industrial, tecnologias de 
energias renováveis, tecnologias de 
armazenamento de energia incluindo 
baterias, tecnologias de transporte 
sustentável, aplicações para pilhas de 
combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 
428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

Or. en
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Alteração 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, promoção da 
sustentabilidade e da ética na produção, 
nos contratos públicos, na gestão e no 
licenciamento não exclusivo de produtos 
necessários em crise, garantindo a sua 
acessibilidade em complementaridade 
com outros instrumentos da União, 
dispositivos médicos e material médico, 
bem como equipamento de proteção, e 
reforço da capacidade de resposta às crises 
sanitárias e do sistema de proteção civil 
com base nos princípios da 
disponibilidade e acessibilidade gerais dos 
produtos que são vitais em situações de 
emergência sanitária, ii) infraestruturas 
críticas, sejam elas físicas ou virtuais, iii) 
fornecimento de bens e serviços essenciais 
para a exploração e manutenção dessas 
infraestruturas críticas, iv) tecnologias 
facilitadoras, transformadoras, ecológicas e 
digitais essenciais e inovações 
revolucionárias em que o investimento seja 
estrategicamente importante para o futuro 
industrial da União, incluindo inteligência 
artificial ética, tecnologias de livro-razão 
distribuído, software, robótica, 
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indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias 
de economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 
428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, fotónica, biotecnologia 
industrial, tecnologias de energias 
renováveis, em especial para implementar 
a estratégia da UE para a energia 
renovável marítima, uma estratégia para 
telhados solares e a estratégia para uma 
vaga de renovação, tecnologias de 
armazenamento de energia incluindo 
baterias, tecnologias de transporte 
sustentável, aplicações para pilhas de 
combustível e hidrogénio ecológicos, 
tecnologias de zero emissões para a 
indústria, como a produção de aço sem 
emissões de CO2, tecnologias de economia 
circular, biomedicina, nanotecnologias, 
produtos farmacêuticos e materiais 
avançados, v) instalações de reciclagem e 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores da segurança e do espaço e a 
cibersegurança, e as componentes civis dos 
produtos de dupla utilização, tal como 
definidos no artigo 2.º, ponto 1, do 
Regulamento (CE) n.º 428/2009 do 
Conselho e em conformidade com 
qualquer revisão e legislação 
subsequente. Os destinatários finais 
deverão ter planos obrigatórios de 
transição para uma atividade económica 
sustentável, ter a sua sede social num 
Estado-Membro, não ter filiais sem 
atividades económicas reais num país que 
conste da lista da UE de jurisdições não 
cooperantes e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
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contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio. A distribuição da 
dotação financeira deverá, em particular, 
assegurar o apoio a projetos que ajudam a 
salvar vidas a curto, médio e longo prazo.

Or. en

Alteração 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
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tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 
428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 
428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

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 
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 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista dos 
objetivos climáticos e ambientais da UE, 
sobretudo o objetivo de neutralidade 
climática até 2050, da transição digital e 
do reforço da resiliência, num dos 
seguintes domínios: i) prestação de 
cuidados de saúde de importância crítica, 
fabrico e armazenagem de produtos 
farmacêuticos, dispositivos médicos e 
material médico, reforço da capacidade de 
resposta às crises sanitárias e do sistema de 
proteção civil, ii) infraestruturas críticas, 
sejam elas físicas ou virtuais, iii) 
fornecimento de bens e serviços essenciais 
para a exploração e manutenção dessas 
infraestruturas críticas, iv) tecnologias 
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que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 
428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

facilitadoras, transformadoras, ecológicas e 
digitais essenciais e inovações 
revolucionárias em que o investimento seja 
estrategicamente importante para o futuro 
industrial da União, incluindo inteligência 
artificial, cadeia de blocos, software, 
robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, 
tecnologias quânticas, fotónica, 
biotecnologia industrial, tecnologias de 
energias renováveis, tecnologias de 
armazenamento de energia incluindo 
baterias, tecnologias de transporte 
sustentável, aplicações para pilhas de 
combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 
428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio. As atividades não 
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deverão ser elegíveis para apoio ao abrigo 
do presente regulamento se forem 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos e ambientais do 
Acordo de Paris e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 
nomeadamente o objetivo de neutralidade 
climática até 2050 e os objetivos definidos 
nos termos do Regulamento XXXX/XX 
(Lei Europeia do Clima), ou não 
cumprirem os critérios de «não prejudicar 
significativamente» estabelecidos pelo 
Regulamento (UE) 2020/852 
[Regulamento relativo ao estabelecimento 
de um regime para a promoção do 
investimento sustentável (taxonomia da 
UE)].

Or. en

Alteração 181
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) atividades que contribuam para os 
objetivos ambientais em consonância com 
a taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», ii) 
prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
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manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 

e do sistema de proteção civil, iii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iv) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
v) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, vi) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vii) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, viii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
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beneficiar de apoio. contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

Or. en

Alteração 182
Sabine Verheyen
em nome da Comissão da Cultura e da Educação

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, ou baseadas em inteligência 
artificial, tais como infraestruturas no 
domínio da criação e distribuição de 
conteúdo audiovisual iii) fornecimento de 
bens e serviços essenciais para a 
exploração e manutenção dessas 
infraestruturas críticas, iv) tecnologias 
facilitadoras, transformadoras, ecológicas e 
digitais essenciais e inovações 
revolucionárias em que o investimento seja 
estrategicamente importante para o futuro 
industrial da União, incluindo inteligência 
artificial, cadeia de blocos, software, 
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cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, 
tecnologias quânticas, fotónica, 
biotecnologia industrial, tecnologias de 
energias renováveis, tecnologias de 
armazenamento de energia incluindo 
baterias, tecnologias de transporte 
sustentável, aplicações para pilhas de 
combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

Or. en

Alteração 183
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Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
dos sistemas públicos de cuidados de 
saúde e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro sustentável da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria e toda a economia, tecnologias de 
captação e armazenamento de carbono, 
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nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

tecnologias de economia circular, 
biomedicina, nanotecnologias, produtos 
farmacêuticos e materiais avançados, v) 
instalações industriais para a produção em 
massa de componentes e dispositivos de 
informação, comunicação e tecnologia na 
UE, vi) fornecimento e armazenamento de 
fatores de produção essenciais para 
intervenientes públicos, empresas ou 
consumidores na União, vii) tecnologias e 
fatores de produção essenciais para a 
segurança da União e dos seus Estados-
Membros, como os setores espacial e da 
defesa e a cibersegurança, e produtos de 
dupla utilização, tal como definidos no 
artigo 2.º, ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

Or. en

Alteração 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades, diretas 
ou indiretas, sejam de importância 
estratégica para a União, nomeadamente do 
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transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 

ponto de vista das transições ecológica e 
digital e do reforço da resiliência, num dos 
seguintes domínios: i) prestação de 
cuidados de saúde de importância crítica, 
fabrico e armazenagem de produtos 
farmacêuticos, dispositivos médicos e 
material médico, reforço da capacidade de 
resposta às crises sanitárias e do sistema de 
proteção civil, ii) infraestruturas críticas, 
sejam elas físicas ou virtuais, iii) 
fornecimento de bens e serviços essenciais 
para a exploração e manutenção dessas 
infraestruturas críticas, iv) tecnologias 
facilitadoras, transformadoras, ecológicas e 
digitais essenciais e inovações 
revolucionárias em que o investimento seja 
estrategicamente importante para o futuro 
industrial da União, incluindo inteligência 
artificial, cadeia de blocos, software, 
robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, 
tecnologias quânticas, fotónica, 
biotecnologia industrial, tecnologias de 
energias renováveis, tecnologias de 
armazenamento de energia incluindo 
baterias, tecnologias de transporte 
sustentável, aplicações para pilhas de 
combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
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n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação e o 
reforço das cadeias de abastecimento 
estratégicas no mercado único através de 
operações em múltiplos locais da UE 
deverão poder beneficiar de apoio.

Or. en

Alteração 185
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos e de vacinas, 
dispositivos médicos e material médico, 
reforço da capacidade de resposta às crises 
sanitárias e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
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que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção essenciais para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial e da defesa e a 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

Or. en
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Alteração 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A vertente de investimento 
estratégico europeu deverá igualmente 
visar os fornecedores que estão 
estabelecidos e operam na União, cujas 
atividades sejam de importância estratégica 
para a União e que necessitem de 
investimento a longo prazo ou sejam 
abrangidos pelo mecanismo de análise dos 
investimentos diretos estrangeiros. Além 
disso, os projetos importantes de interesse 
europeu comum deverão, em especial, 
poder beneficiar de apoio ao abrigo da 
vertente do investimento estratégico 
europeu.

(29) A vertente de investimento 
estratégico europeu deverá igualmente 
visar os fornecedores que estão 
estabelecidos e operam na União, cujas 
atividades sejam de importância estratégica 
para a União e que necessitem de 
investimento a longo prazo ou sejam 
abrangidos pelo mecanismo de análise dos 
investimentos diretos estrangeiros. Além 
disso, os projetos importantes de interesse 
europeu comum, em conformidade com os 
objetivos em matéria de clima e do 
ambiente da União, com especial atenção 
para o regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável e uma maior 
transparência na sua aplicação, deverão, 
em especial, poder beneficiar de apoio ao 
abrigo da vertente do investimento 
estratégico europeu.

Or. en

Alteração 187
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A vertente de investimento 
estratégico europeu deverá igualmente 
visar os fornecedores que estão 
estabelecidos e operam na União, cujas 

(29) A vertente de investimento 
estratégico europeu deverá igualmente 
visar os fornecedores que estão 
estabelecidos e operam na União, cujas 
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atividades sejam de importância estratégica 
para a União e que necessitem de 
investimento a longo prazo ou sejam 
abrangidos pelo mecanismo de análise dos 
investimentos diretos estrangeiros. Além 
disso, os projetos importantes de interesse 
europeu comum deverão, em especial, 
poder beneficiar de apoio ao abrigo da 
vertente do investimento estratégico 
europeu.

atividades sejam de importância estratégica 
para a União e que necessitem de 
investimento a longo prazo ou sejam 
abrangidos pelo mecanismo de análise dos 
investimentos diretos estrangeiros. Além 
disso, os projetos importantes de interesse 
europeu comum, nomeadamente os que 
visam colmatar a lacuna de 
desenvolvimento económico que existe 
entre os Estados-Membros do leste e do 
oeste da UE, deverão, em especial, poder 
beneficiar de apoio ao abrigo da vertente 
do investimento estratégico europeu.

Or. en

Alteração 188
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A vertente de investimento 
estratégico europeu deverá igualmente 
visar os fornecedores que estão 
estabelecidos e operam na União, cujas 
atividades sejam de importância estratégica 
para a União e que necessitem de 
investimento a longo prazo ou sejam 
abrangidos pelo mecanismo de análise dos 
investimentos diretos estrangeiros. Além 
disso, os projetos importantes de interesse 
europeu comum deverão, em especial, 
poder beneficiar de apoio ao abrigo da 
vertente do investimento estratégico 
europeu.

(29) A vertente de investimento estratégico 
europeu deverá igualmente visar os 
fornecedores que estão estabelecidos e 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União e 
que necessitem de investimento a longo 
prazo ou sejam abrangidos pelo mecanismo 
de análise dos investimentos diretos 
estrangeiros, salvo se representarem uma 
ameaça para a integridade, a estabilidade 
ou os interesses de defesa da União. Além 
disso, os projetos importantes de interesse 
europeu comum deverão, em especial, 
poder beneficiar de apoio ao abrigo da 
vertente do investimento estratégico 
europeu.

Or. en

Alteração 189
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Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A vertente de investimento 
estratégico europeu deverá igualmente 
visar os fornecedores que estão 
estabelecidos e operam na União, cujas 
atividades sejam de importância estratégica 
para a União e que necessitem de 
investimento a longo prazo ou sejam 
abrangidos pelo mecanismo de análise dos 
investimentos diretos estrangeiros. Além 
disso, os projetos importantes de interesse 
europeu comum deverão, em especial, 
poder beneficiar de apoio ao abrigo da 
vertente do investimento estratégico 
europeu.

(29) A vertente de investimento 
estratégico europeu deverá igualmente 
visar os fornecedores que estão 
estabelecidos e operam na União, cujas 
atividades sejam de importância estratégica 
para a União e respeitem o princípio de 
«não prejudicar significativamente», que 
necessitem de investimento a longo prazo 
ou sejam abrangidos pelo mecanismo de 
análise dos investimentos diretos 
estrangeiros. Além disso, os projetos 
importantes de interesse europeu comum 
deverão, em especial, poder beneficiar de 
apoio ao abrigo da vertente do 
investimento estratégico europeu.

Or. en

Alteração 190
Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A visibilidade do financiamento da 
União proveniente do Fundo InvestEU e, 
em particular, a vertente do investimento 
estratégico europeu e as suas prioridades 
identificadas devem ser asseguradas 
através de uma comunicação efetiva, com 
destaque para as ações financiadas pela 
União e os seus resultados, a fim de 
promover de forma adequada o valor 
acrescentado da União do programa 
InvestEU como parte da recuperação.

Or. en
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Alteração 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A inclusão da vertente do 
investimento estratégico europeu é 
necessária em consequência do surto 
mundial de COVID-19 e o seu impacto na 
vida das pessoas. Deve promover a 
recuperação económica sustentável e uma 
maior resiliência, assegurando ao mesmo 
tempo uma complementaridade rigorosa 
de todos os investimentos apoiados pelo 
InvestEU.

Or. en

Alteração 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 193
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

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

(30) Tal como previsto no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, deve ser criado um Mecanismo 
para uma Transição Justa para abordar 
as consequências sociais, económicas e 
ambientais de atingir a neutralidade 
climática da UE até 2050 e alcançar a 
nova meta climática da União para 2030. 
O mecanismo deve centrar-se nas regiões 
e nos setores mais afetados pela transição, 
dada a sua dependência dos combustíveis 
fósseis, incluindo o carvão, as turfeiras e 
o xisto betuminoso ou os processos 
industriais com um uso intensivo de gases 
com efeito de estufa, mas que dispõem de 
uma menor capacidade para financiar os 
investimentos necessários. Deve ser 
composto por três pilares: um Fundo para 
uma Transição Justa, um regime 
específico para uma transição justa ao 
abrigo do InvestEU, e uma linha de 
crédito do setor público para mobilizar 
investimentos adicionais ou em benefício 
das regiões em causa.

Or. en

Alteração 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) Tal como proposto no Pacto 
Ecológico Europeu1-A e no Plano de 
Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu1-B, deve ser criado um 
Mecanismo para uma Transição Justa 
para abordar as consequências sociais, 
económicas e ambientais de atingir a 
meta climática da UE para 2030 e a 
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neutralidade climática da União até 2050. 
Este mecanismo, composto por três 
pilares – um Fundo para uma Transição 
Justa (pilar 1), um regime específico para 
uma transição justa ao abrigo do 
InvestEU (pilar 2) e uma linha de crédito 
do setor público (pilar 3) – deve centrar-se 
nas regiões mais afetadas ela transição 
ecológica e que dispõem de menor 
capacidade para financiar os 
investimentos necessários. Como tal, o 
InvestEU deverá também prestar apoio 
financeiro para gerar investimentos em 
benefício das regiões em transição justa.

_________________
1-A COM(2019) 640 final
1-B COM(2020)21

Or. en

Alteração 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O InvestEU deverá também prestar 
apoio financeiro para gerar investimentos 
em benefício das regiões em transição 
justa, focando-se em especial nas regiões 
que enfrentam desafios mais intensos na 
transição económica e social, em 
consonância com o Pacto Ecológico 
Europeu, o Plano de Investimento do 
Pacto Ecológico Europeu e a criação do 
Mecanismo para uma Transição Justa.

Or. en

Alteração 196
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Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O InvestEU deverá também prestar 
apoio financeiro para gerar investimentos 
em benefício das regiões em transição 
justa. Tais investimentos não devem ser 
tidos em conta quando se avalie a 
existência de uma concentração excessiva 
de ações programáticas numa 
determinada zona geográfica.

Or. en

Alteração 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O InvestEU deverá também prestar 
financiamento para gerar investimentos 
em benefício das regiões em transição justa 
e das atividades económicas, bem como a 
possibilidade de as respetivas regiões 
beneficiarem de apoio técnico específico 
através da plataforma de aconselhamento 
InvestEU.

Or. en

Alteração 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 30

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

(30) O InvestEU deverá também prestar 
apoio financeiro para gerar investimentos 
em benefício das regiões em transição 
justa, mesmo quando os projetos apoiados 
não se situem nestas regiões, desde que 
sejam fundamentais para promover a 
transição nestes territórios.

Or. en

Alteração 199
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O InvestEU deverá também prestar 
apoio financeiro para gerar investimentos 
em benefício das regiões em transição 
justa. Uma avaliação científica ex ante e a 
consulta dos representantes das partes 
interessadas locais são essenciais para 
concretização dos objetivos do InvestEU.

Or. en

Alteração 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O InvestEU deverá também prestar 
apoio financeiro para gerar investimentos 
em benefício das regiões em transição 
justa, nomeadamente no domínio da 
eficiência energética e das energias 
renováveis.
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Or. en

Alteração 201
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A A proposta de criação do Fundo 
para uma Transição Justa foi adotada 
pela Comissão em 14 de janeiro de 2020. 
Para uma melhor programação e 
execução do Fundo, os planos territoriais 
para uma transição justa elaborados por 
um Estado-Membro em conformidade 
com o artigo [7.º] do Regulamento 
[Regulamento FTJ] devem estabelecer os 
principais passos e prazos do processo de 
transição e identificar os territórios mais 
adversamente afetados pela transição 
para uma economia com impacto neutro 
no clima e com menor capacidade para 
lidar com os problemas da transição.

Or. en

Alteração 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Para a aplicação do segundo pilar 
ao abrigo do Mecanismo para uma 
Transição Justa, deve ser criado um 
regime para uma transição justa ao 
abrigo do InvestEU que abarque 
horizontalmente todas as vertentes 
estratégicas. Este regime deve fornecer 
financiamento a investimento adicional 
necessário para apoiar as regiões 
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identificadas nos planos territoriais para 
uma transição justa, elaborados em 
conformidade com o artigo [7.º] do 
Regulamento [Regulamento FTJ] e 
aprovados pela Comissão.

Or. en

Alteração 203
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Considerando 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-B) Deve ser criado um regime para 
uma transição justa ao abrigo do 
InvestEU que abarque horizontalmente 
todas as vertentes estratégicas. Este 
constitui o segundo pilar do Mecanismo 
para uma Transição Justa, que apoia o 
investimento adicional necessário para 
potencialmente beneficiar todas as regiões 
identificadas nos planos territoriais para 
uma transição justa. O regime, utilizando 
diversos produtos financeiros, deve 
permitir investimentos numa variada 
gama de projetos, em consonância com a 
elegibilidade de investimentos ao abrigo 
do InvestEU. Os projetos nas regiões 
identificadas nos planos para uma 
transição justa ou os projetos que 
beneficiam estas regiões, mesmo quando 
não se situem nas próprias regiões, podem 
beneficiar do regime, mas apenas quando 
o financiamento fora das regiões para 
uma transição justa for essencial para a 
transição nestas regiões.

Or. en

Alteração 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
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Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Cada vertente estratégica deverá ser 
composta por duas componentes, ou seja, 
uma correspondente à UE e outra aos 
Estados-Membros. A componente da UE 
deverá suprir deficiências do mercado ou 
situações de investimento insuficiente a 
nível da União ou específicas dos Estados-
Membros, de uma forma proporcionada. 
As operações apoiadas deverão ter um 
claro valor acrescentado à escala da União. 
A componente dos Estados-Membros 
deverá conferir a estes últimos, bem como 
às autoridades regionais através do 
respetivo Estado-Membro, a possibilidade 
de afetar uma parte dos seus recursos 
provenientes de fundos em regime de 
gestão partilhada ao provisionamento da 
garantia da UE e de utilizar esta garantia 
para operações de financiamento ou 
investimento destinadas a suprir 
deficiências de mercado ou situações de 
investimento insuficiente específicas nos 
seus próprios territórios, incluindo em 
regiões vulneráveis e remotas como as 
regiões ultraperiféricas da União, como 
deverá ser estabelecido no acordo de 
contribuição, concretizando assim os 
objetivos dos fundos em regime de gestão 
partilhada. As operações apoiadas pelo 
Fundo InvestEU, quer através da 
componente da UE, quer dos Estados-
Membros, não deverão duplicar ou excluir 
o financiamento privado nem distorcer a 
concorrência no mercado interno.

(31) Cada vertente estratégica deverá ser 
composta por duas componentes, ou seja, 
uma correspondente à UE e outra aos 
Estados-Membros. A componente da UE 
deverá suprir deficiências do mercado ou 
situações de investimento insuficiente a 
nível da União ou específicas dos Estados-
Membros, de uma forma proporcionada. 
As operações apoiadas deverão ter um 
claro valor acrescentado à escala da União. 
A componente dos Estados-Membros 
deverá conferir a estes últimos, bem como 
às autoridades regionais através do 
respetivo Estado-Membro, a possibilidade 
de afetar uma parte dos seus recursos 
provenientes de fundos em regime de 
gestão partilhada ao provisionamento da 
garantia da UE e de utilizar esta garantia 
para operações de financiamento ou 
investimento destinadas a suprir 
deficiências de mercado ou situações de 
investimento insuficiente específicas nos 
seus próprios territórios, incluindo em 
regiões vulneráveis e remotas como as 
regiões ultraperiféricas da União, como 
deverá ser estabelecido no acordo de 
contribuição, concretizando assim os 
objetivos dos fundos em regime de gestão 
partilhada.  Além disso, os planos de 
recuperação e resiliência ao abrigo do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
podem incluir contributos adicionais para 
a componente dos Estados-Membros. As 
operações apoiadas pelo Fundo InvestEU, 
quer através da componente da UE, quer 
dos Estados-Membros, não deverão 
duplicar ou excluir o financiamento 
privado nem distorcer a concorrência no 
mercado interno.

Or. en
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Justificação

Para que os fundos a serem disponibilizados ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência dotem as componentes dos Estados-Membros, é necessário que seja programado 
nos planos de recuperação e resiliência dos Estados-Membros e esteja em consonância com 
os objetivos do Regulamento do Mecanismos de Recuperação e Resiliência.

Alteração 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A componente dos Estados-
Membros deverá ser especificamente 
concebida por forma a permitir a utilização 
dos fundos em regime de gestão partilhada 
para provisionar uma garantia emitida pela 
União. Esta possibilidade aumentará o 
valor acrescentado da garantia da UE, 
prestando-a a um maior número de 
destinatários financeiros e projetos e 
diversificando os meios de alcançar os 
objetivos dos fundos em regime de gestão 
partilhada, assegurando ao mesmo tempo 
uma gestão coerente dos riscos associados 
aos passivos contingentes mediante a 
aplicação da garantia da UE em regime de 
gestão indireta. A União deverá garantir as 
operações de financiamento e investimento 
previstas nos acordos de garantia 
celebrados entre a Comissão e os parceiros 
de execução ao abrigo da componente dos 
Estados-Membros. Os fundos em regime 
de gestão partilhada deverão permitir o 
provisionamento da garantia, de acordo 
com uma taxa de provisionamento 
determinada pela Comissão e conforme 
indicado no acordo de contribuição 
assinado com o Estado-Membro, com base 
na natureza das operações e nas perdas 
esperadas daí decorrentes. O Estado-
Membro deverá suportar as perdas 
superiores às esperadas através da emissão 

(32) A componente dos Estados-
Membros deverá ser especificamente 
concebida por forma a permitir a utilização 
dos fundos em regime de gestão partilhada 
ou contributos adicionais dos planos de 
recuperação e resiliência ao abrigo do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
para provisionar uma garantia emitida pela 
União. Esta possibilidade aumentará o 
valor acrescentado da garantia da UE, 
prestando-a a um maior número de 
destinatários financeiros e projetos e 
diversificando os meios de alcançar os 
objetivos dos fundos em regime de gestão 
partilhada, assegurando ao mesmo tempo 
uma gestão coerente dos riscos associados 
aos passivos contingentes mediante a 
aplicação da garantia da UE em regime de 
gestão indireta. A União deverá garantir as 
operações de financiamento e investimento 
previstas nos acordos de garantia 
celebrados entre a Comissão e os parceiros 
de execução ao abrigo da componente dos 
Estados-Membros. Os fundos em regime 
de gestão partilhada deverão permitir o 
provisionamento da garantia, de acordo 
com uma taxa de provisionamento 
determinada pela Comissão e conforme 
indicado no acordo de contribuição 
assinado com o Estado-Membro, com base 
na natureza das operações e nas perdas 
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de uma garantia cruzada a favor da União. 
Estas modalidades deverão ser 
estabelecidas num único acordo de 
contribuição a celebrar com cada Estado-
Membro que escolha, a título voluntário, 
esta opção. O acordo de contribuição 
deverá englobar o acordo ou os acordos de 
garantia específicos a ser aplicados no 
Estado-Membro em questão com base nas 
regras do Fundo InvestEU, bem como 
qualquer delimitação regional. A fixação 
da taxa de provisionamento numa base 
casuística implica uma derrogação ao 
artigo 211.º, n.º 1 do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho30 («Regulamento 
Financeiro»). Este modelo prevê também 
um conjunto único de regras aplicáveis às 
garantias orçamentais apoiadas por fundos 
geridos de forma centralizada ou por 
fundos geridos em regime de gestão 
partilhada, a fim de facilitar a sua 
articulação.

esperadas daí decorrentes. O Estado-
Membro deverá suportar as perdas 
superiores às esperadas através da emissão 
de uma garantia cruzada a favor da União. 
Estas modalidades deverão ser 
estabelecidas num único acordo de 
contribuição a celebrar com cada Estado-
Membro que escolha, a título voluntário, 
esta opção. O acordo de contribuição 
deverá englobar o acordo ou os acordos de 
garantia específicos a ser aplicados no 
Estado-Membro em questão com base nas 
regras do Fundo InvestEU, bem como 
qualquer delimitação regional. A fixação 
da taxa de provisionamento numa base 
casuística implica uma derrogação ao 
artigo 211.º, n.º 1 do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho30 («Regulamento 
Financeiro»). Este modelo prevê também 
um conjunto único de regras aplicáveis às 
garantias orçamentais apoiadas por fundos 
geridos de forma centralizada ou por 
contributos adicionais dos planos de 
recuperação e resiliência ao abrigo do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
a fim de facilitar a sua articulação.

_________________ _________________
30 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de julho de 2018, relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União, que altera os Regulamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a 
Decisão n.º 541/2014/UE, e revoga o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
(JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

30 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de julho de 2018, relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União, que altera os Regulamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a 
Decisão n.º 541/2014/UE, e revoga o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
(JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Justificação

Para que os fundos a serem disponibilizados ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência dotem as componentes dos Estados-Membros, é necessário que seja programado 
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nos planos de recuperação e resiliência dos Estados-Membros e esteja em consonância com 
os objetivos do Regulamento do Mecanismos de Recuperação e Resiliência.

Alteração 206
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A componente dos Estados-
Membros deverá ser especificamente 
concebida por forma a permitir a utilização 
dos fundos em regime de gestão partilhada 
para provisionar uma garantia emitida pela 
União. Esta possibilidade aumentará o 
valor acrescentado da garantia da UE, 
prestando-a a um maior número de 
destinatários financeiros e projetos e 
diversificando os meios de alcançar os 
objetivos dos fundos em regime de gestão 
partilhada, assegurando ao mesmo tempo 
uma gestão coerente dos riscos associados 
aos passivos contingentes mediante a 
aplicação da garantia da UE em regime de 
gestão indireta. A União deverá garantir as 
operações de financiamento e investimento 
previstas nos acordos de garantia 
celebrados entre a Comissão e os parceiros 
de execução ao abrigo da componente dos 
Estados-Membros. Os fundos em regime 
de gestão partilhada deverão permitir o 
provisionamento da garantia, de acordo 
com uma taxa de provisionamento 
determinada pela Comissão e conforme 
indicado no acordo de contribuição 
assinado com o Estado-Membro, com base 
na natureza das operações e nas perdas 
esperadas daí decorrentes. O Estado-
Membro deverá suportar as perdas 
superiores às esperadas através da emissão 
de uma garantia cruzada a favor da União. 
Estas modalidades deverão ser 
estabelecidas num único acordo de 
contribuição a celebrar com cada Estado-

(32) A componente dos Estados-
Membros deverá ser especificamente 
concebida por forma a permitir a utilização 
dos fundos em regime de gestão partilhada 
para provisionar uma garantia emitida pela 
União. Esta possibilidade aumentará o 
valor acrescentado da garantia da UE, 
prestando-a a um maior número de 
destinatários financeiros e projetos e 
diversificando os meios de alcançar os 
objetivos dos fundos em regime de gestão 
partilhada, assegurando ao mesmo tempo 
uma gestão coerente dos riscos associados 
aos passivos contingentes mediante a 
aplicação da garantia da UE em regime de 
gestão indireta. A União deverá garantir as 
operações de financiamento e investimento 
previstas nos acordos de garantia 
celebrados entre a Comissão e os parceiros 
de execução ao abrigo da componente dos 
Estados-Membros. Os fundos em regime 
de gestão partilhada deverão permitir o 
provisionamento da garantia, de acordo 
com uma taxa de provisionamento 
determinada pela Comissão e conforme 
indicado no acordo de contribuição 
assinado com o Estado-Membro, com base 
na natureza das operações e nas perdas 
esperadas daí decorrentes e tendo em conta 
as diversas situações socioeconómicas de 
cada Estado-Membro. O Estado-Membro 
deverá suportar as perdas superiores às 
esperadas através da emissão de uma 
garantia cruzada a favor da União. Estas 
modalidades deverão ser estabelecidas num 
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Membro que escolha, a título voluntário, 
esta opção. O acordo de contribuição 
deverá englobar o acordo ou os acordos de 
garantia específicos a ser aplicados no 
Estado-Membro em questão com base nas 
regras do Fundo InvestEU, bem como 
qualquer delimitação regional. A fixação 
da taxa de provisionamento numa base 
casuística implica uma derrogação ao 
artigo 211.º, n.º 1 do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho30 («Regulamento 
Financeiro»). Este modelo prevê também 
um conjunto único de regras aplicáveis às 
garantias orçamentais apoiadas por fundos 
geridos de forma centralizada ou por 
fundos geridos em regime de gestão 
partilhada, a fim de facilitar a sua 
articulação.

único acordo de contribuição a celebrar 
com cada Estado-Membro que escolha, a 
título voluntário, esta opção. O acordo de 
contribuição deverá englobar o acordo ou 
os acordos de garantia específicos a ser 
aplicados no Estado-Membro em questão 
com base nas regras do Fundo InvestEU, 
bem como qualquer delimitação regional. 
A fixação da taxa de provisionamento 
numa base casuística implica uma 
derrogação ao artigo 211.º, n.º 1 do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do 
Parlamento Europeu e do Conselho30 
(«Regulamento Financeiro»). Este modelo 
prevê também um conjunto único de regras 
aplicáveis às garantias orçamentais 
apoiadas por fundos geridos de forma 
centralizada ou por fundos geridos em 
regime de gestão partilhada, a fim de 
facilitar a sua articulação.

_________________ _________________
30 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de julho de 2018, relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União, que altera os Regulamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a 
Decisão n.º 541/2014/UE, e revoga o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
(JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

30 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de julho de 2018, relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União, que altera os Regulamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a 
Decisão n.º 541/2014/UE, e revoga o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
(JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Alteração 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Deverá ser estabelecida uma Suprimido
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parceria entre a Comissão e o Grupo BEI, 
com base nos pontos fortes relativos de 
cada parceiro, a fim de garantir um 
impacto máximo das políticas, uma 
implantação eficaz e uma supervisão 
adequada do ponto de vista orçamental e 
da gestão dos riscos.

Or. en

Alteração 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Deve ser estabelecida uma parceria 
entre a Comissão e o Grupo BEI, com base 
nos pontos fortes relativos de cada 
parceiro, a fim de garantir um impacto 
máximo das políticas, uma implantação 
eficaz, uma supervisão adequada do ponto 
de vista orçamental e da gestão dos riscos. 
Esta parceria deveria favorecer um acesso 
direto efetivo e inclusivo.

(33) Deve ser estabelecida uma parceria 
entre a Comissão e o Grupo BEI, com base 
nos pontos fortes relativos de cada 
parceiro, a fim de garantir um impacto 
máximo das políticas, uma implantação 
eficaz, uma supervisão adequada do ponto 
de vista orçamental e da gestão dos riscos. 
Esta parceria deveria favorecer um acesso 
direto efetivo e inclusivo. O BEI deve 
acomodar sem demora a sua política de 
financiamento do setor dos transportes 
plenamente com o Pacto Ecológico 
Europeu em geral e com os objetivos 
climáticos em particular.

Or. en

Alteração 209
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração
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(34) Com vista a canalizar o apoio para 
a economia europeia através do Fundo 
Europeu de Investimento, a Comissão 
deverá poder participar num ou mais 
eventuais aumentos do capital deste fundo, 
permitindo-lhe assim continuar a apoiar a 
economia europeia e a sua recuperação. A 
União deverá poder manter a sua 
participação global no capital do Fundo 
Europeu de Investimento, tendo 
devidamente em conta as implicações 
financeiras. Deverá ser prevista uma 
dotação financeira suficiente para o efeito 
no quadro financeiro plurianual para 2021-
2027.

(34) Com vista a canalizar o apoio para 
a economia europeia através do Fundo 
Europeu de Investimento, a Comissão 
deverá poder participar num ou mais 
eventuais aumentos do capital deste fundo, 
permitindo-lhe assim continuar a apoiar a 
economia europeia e a sua recuperação 
ecológica. A União deverá poder manter a 
sua participação global no capital do Fundo 
Europeu de Investimento, tendo 
devidamente em conta as implicações 
financeiras. Deverá ser prevista uma 
dotação financeira suficiente para o efeito 
no quadro financeiro plurianual para 2021-
2027.

Or. en

Alteração 210
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Comissão deverá procurar obter 
os pontos de vista de outros potenciais 
parceiros de execução, a par do Grupo BEI, 
sobre diretrizes em matéria de 
investimento, o sistema de 
acompanhamento da ação climática, os 
documentos de orientação e metodologias 
comuns em matéria de aferição da 
sustentabilidade, se for caso disso, com 
vista a assegurar a inclusividade e a 
operacionalidade até à criação dos órgãos 
de governação. A partir desse momento, a 
participação dos parceiros de execução 
deverá ter lugar no quadro do Conselho 
Consultivo e do Conselho Diretivo do 
programa InvestEU.

(35) A Comissão deverá procurar obter 
os pontos de vista de outros potenciais 
parceiros de execução e outras partes 
interessadas, incluindo autoridades locais 
e a sociedade civil, a par do Grupo BEI, 
sobre diretrizes em matéria de 
investimento, o sistema de 
acompanhamento da ação climática, os 
documentos de orientação e metodologias 
comuns em matéria de aferição da 
sustentabilidade, incluindo uma análise ao 
ciclo de vida e contabilidade do 
património natural, se for caso disso, com 
vista a assegurar a inclusividade e a 
operacionalidade até à criação dos órgãos 
de governação. A partir desse momento, a 
participação dos parceiros de execução 
deverá ter lugar no quadro do Conselho 
Consultivo e do Conselho Diretivo do 
programa InvestEU.
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Or. en

Alteração 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Comissão deverá procurar obter 
os pontos de vista de outros potenciais 
parceiros de execução, a par do Grupo BEI, 
sobre diretrizes em matéria de 
investimento, o sistema de 
acompanhamento da ação climática, os 
documentos de orientação e metodologias 
comuns em matéria de aferição da 
sustentabilidade, se for caso disso, com 
vista a assegurar a inclusividade e a 
operacionalidade até à criação dos órgãos 
de governação. A partir desse momento, a 
participação dos parceiros de execução 
deverá ter lugar no quadro do Conselho 
Consultivo e do Conselho Diretivo do 
programa InvestEU.

(35) A Comissão deverá procurar obter 
os pontos de vista de outros potenciais 
parceiros de execução, bem como outras 
partes interessadas, incluindo autoridades 
locais e a sociedade civil, a par do Grupo 
BEI, sobre diretrizes em matéria de 
investimento, o sistema de 
acompanhamento da ação climática e do 
ambiente, os documentos de orientação e 
metodologias comuns em matéria de 
aferição da sustentabilidade, se for caso 
disso, com vista a assegurar a inclusividade 
e a operacionalidade até à criação dos 
órgãos de governação. A partir desse 
momento, a participação dos parceiros de 
execução deverá ter lugar no quadro do 
Conselho Consultivo e do Conselho 
Diretivo do programa InvestEU.

Or. en

Alteração 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Comissão deverá procurar obter 
os pontos de vista de outros potenciais 
parceiros de execução, a par do Grupo BEI, 
sobre diretrizes em matéria de 
investimento, o sistema de 

(35) A Comissão deverá procurar obter 
os pontos de vista de outros potenciais 
parceiros de execução, a par do Grupo BEI, 
sobre diretrizes em matéria de 
investimento, o sistema de 
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acompanhamento da ação climática, os 
documentos de orientação e metodologias 
comuns em matéria de aferição da 
sustentabilidade, se for caso disso, com 
vista a assegurar a inclusividade e a 
operacionalidade até à criação dos órgãos 
de governação. A partir desse momento, a 
participação dos parceiros de execução 
deverá ter lugar no quadro do Conselho 
Consultivo e do Conselho Diretivo do 
programa InvestEU.

acompanhamento da ação climática, os 
documentos de orientação e metodologias 
comuns em matéria de aferição da 
sustentabilidade, se for caso disso, e o 
impacto no emprego e no trabalho, com 
vista a assegurar a inclusividade e a 
operacionalidade até à criação dos órgãos 
de governação. A partir desse momento, a 
participação dos parceiros de execução 
deverá ter lugar no quadro do Conselho 
Consultivo e do Conselho Diretivo do 
programa InvestEU.

Or. en

Alteração 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Comissão deverá procurar obter 
os pontos de vista de outros potenciais 
parceiros de execução, a par do Grupo BEI, 
sobre diretrizes em matéria de 
investimento, o sistema de 
acompanhamento da ação climática, os 
documentos de orientação e metodologias 
comuns em matéria de aferição da 
sustentabilidade, se for caso disso, com 
vista a assegurar a inclusividade e a 
operacionalidade até à criação dos órgãos 
de governação. A partir desse momento, a 
participação dos parceiros de execução 
deverá ter lugar no quadro do Conselho 
Consultivo e do Conselho Diretivo do 
programa InvestEU.

(35) A Comissão deverá procurar obter 
os pontos de vista de outros potenciais 
parceiros de execução, a par do Grupo BEI, 
sobre diretrizes em matéria de 
investimento, o sistema de 
acompanhamento da ação climática, os 
documentos de orientação e metodologias 
comuns em matéria de aferição da 
sustentabilidade, se for caso disso, e o 
impacto no emprego e no trabalho, com 
vista a assegurar a inclusividade e a 
operacionalidade até à criação dos órgãos 
de governação. A partir desse momento, a 
participação dos parceiros de execução 
deverá ter lugar no quadro do Conselho 
Consultivo e do Conselho Diretivo do 
programa InvestEU.

Or. en
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Alteração 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O Fundo InvestEU deverá estar 
aberto a contribuições de países terceiros 
que sejam membros da Associação 
Europeia de Comércio Livre, de países em 
vias de adesão, de países candidatos e 
potenciais candidatos, de países abrangidos 
pela Política Europeia de Vizinhança e de 
outros países, em conformidade com as 
condições estabelecidas entre a União e os 
mesmos. Tal deverá permitir uma 
cooperação contínua com os países em 
causa, se for caso disso, em especial nos 
domínios da investigação e da inovação, 
bem como das PME.

(36) O Fundo InvestEU deverá estar 
aberto a contribuições de países terceiros 
que sejam membros da Associação 
Europeia de Comércio Livre, de países em 
vias de adesão, de países candidatos e 
potenciais candidatos, de países abrangidos 
pela Política Europeia de Vizinhança e de 
outros países, em conformidade com as 
condições estabelecidas entre a União e os 
mesmos. Importa estabelecer uma 
cooperação e proporcionar apoio para 
diminuir a dependência dos combustíveis 
fósseis e aumentar o acesso a fontes de 
energia renováveis acessíveis, assim como 
apoiar o acesso à ciência, tecnologia e 
inovação, em consonância com os ODS. 
Tal deverá permitir uma cooperação 
contínua com os países em causa, se for 
caso disso, em especial nos domínios da 
investigação e da inovação, bem como das 
PME.

Or. en

Alteração 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O Fundo InvestEU deverá estar 
aberto a contribuições de países terceiros 
que sejam membros da Associação 
Europeia de Comércio Livre, de países em 

(36) O Fundo InvestEU deverá estar 
aberto a contribuições de países terceiros 
que sejam membros da Associação 
Europeia de Comércio Livre e de países em 
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vias de adesão, de países candidatos e 
potenciais candidatos, de países 
abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança e de outros países, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas entre a União e os mesmos. 
Tal deverá permitir uma cooperação 
contínua com os países em causa, se for 
caso disso, em especial nos domínios da 
investigação e da inovação, bem como das 
PME.

vias de adesão. Tal deverá permitir uma 
cooperação contínua com os países em 
causa, se for caso disso, em especial nos 
domínios da investigação e da inovação, 
bem como das PME.

Or. en

Alteração 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Prevê-se que a garantia da UE, no 
valor de 75 153 850 000 EUR (a preços 
correntes) a nível da União, mobilize mais 
de 1 000 000 000 000 EUR de 
investimentos adicionais em toda a União, 
devendo repartir-se, de forma indicativa, 
entre as vertentes estratégicas. No entanto, 
a vertente do investimento estratégico 
europeu deve dispor de uma parte 
específica da garantia da UE.

Prevê-se que a garantia da UE, no valor de 
25 000 000 000 EUR (a preços correntes) a 
nível da União, mobilize investimentos 
adicionais em toda a União, devendo 
repartir-se, de forma indicativa, entre as 
vertentes estratégicas.

Or. en

Alteração 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Prevê-se que a garantia da UE, no (38) Prevê-se que a garantia da UE, no 
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valor de 75 153 850 000 EUR (a preços 
correntes) a nível da União, mobilize mais 
de 1 000 000 000 000 EUR de 
investimentos adicionais em toda a União, 
devendo repartir-se, de forma indicativa, 
entre as vertentes estratégicas. No entanto, 
a vertente do investimento estratégico 
europeu deve dispor de uma parte 
específica da garantia da UE.

valor de 80 523 320 000 EUR (a preços 
correntes) a nível da União, mobilize mais 
de 1 071 000 000 000 EUR de 
investimentos adicionais em toda a União, 
devendo repartir-se, de forma indicativa, 
entre as vertentes estratégicas. No entanto, 
a vertente do investimento estratégico 
europeu deve dispor de uma parte 
específica da garantia da UE.

Or. en

Alteração 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A garantia da UE subjacente ao 
Fundo InvestEU deverá ser executada 
indiretamente pela Comissão, apoiando-se 
nos parceiros de execução que intervêm 
junto dos intermediários financeiros, se for 
caso disso, e dos destinatários finais. A 
seleção dos parceiros de execução deverá 
ser transparente e estar isenta de conflitos 
de interesses. A Comissão deverá concluir 
um acordo de garantia com cada parceiro 
de execução, repartindo a capacidade de 
garantia do Fundo InvestEU a fim de 
apoiar as operações de financiamento e 
investimento que cumpram os objetivos do 
referido fundo e os critérios de 
elegibilidade. A gestão dos riscos 
relacionados com a garantia da UE não 
deverá prejudicar o acesso direto a essa 
garantia pelos parceiros de execução. Uma 
vez concedida a garantia da UE aos 
parceiros de execução, no âmbito da 
componente da UE, estes deverão ser 
plenamente responsáveis pelo processo de 
investimento na sua íntegra e pelo dever de 
diligência relacionado com as operações de 

(40) A garantia da UE subjacente ao 
Fundo InvestEU deverá ser executada 
indiretamente pela Comissão, apoiando-se 
nos parceiros de execução que intervêm 
junto dos intermediários financeiros, se for 
caso disso, e dos destinatários finais. A 
seleção dos parceiros de execução deverá 
ser transparente e estar isenta de conflitos 
de interesses. A Comissão deverá concluir 
um acordo de garantia com cada parceiro 
de execução, repartindo a capacidade de 
garantia do Fundo InvestEU a fim de 
apoiar as operações de financiamento e 
investimento que cumpram os objetivos do 
referido fundo e os critérios de 
elegibilidade. A gestão dos riscos 
relacionados com a garantia da UE não 
deverá prejudicar o acesso direto a essa 
garantia pelos parceiros de execução. Uma 
vez concedida a garantia da UE aos 
parceiros de execução, no âmbito da 
componente da UE, estes deverão ser 
plenamente responsáveis pelo processo de 
investimento na sua íntegra e pelo dever de 
diligência relacionado com as operações de 
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financiamento ou investimento. O Fundo 
InvestEU deverá apoiar projetos que 
tenham, por norma, um perfil de risco mais 
elevado do que os projetos apoiados pelas 
operações normais dos parceiros de 
execução e que não seria possível realizar 
no período durante o qual a garantia da UE 
poderia ser utilizada, ou que não seria 
possível realizar na mesma medida, por 
outras fontes públicas ou privadas, sem o 
apoio do InvestEU. No entanto, podem 
aplicar-se condições específicas ao 
critério da adicionalidade em relação às 
operações de financiamento e 
investimento no âmbito da vertente de 
investimento estratégico europeu que 
decorram do seu objetivo.

financiamento ou investimento. O Fundo 
InvestEU deverá apoiar projetos que 
tenham, por norma, um perfil de risco mais 
elevado do que os projetos apoiados pelas 
operações normais dos parceiros de 
execução e que não seria possível realizar 
no período durante o qual a garantia da UE 
poderia ser utilizada, ou que não seria 
possível realizar na mesma medida, por 
outras fontes públicas ou privadas, sem o 
apoio do InvestEU.

Or. en

Alteração 219
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) O Fundo InvestEU deverá dispor de 
uma estrutura de governação, cuja função 
deverá corresponder ao seu objetivo 
exclusivo de assegurar a utilização 
adequada da garantia da UE, ao mesmo 
tempo que assegura a independência 
política das decisões de investimento. Essa 
estrutura de governação deverá ser 
composta por um Conselho Consultivo, um 
Conselho Diretivo e um Comité de 
Investimento, este último totalmente 
independente. A composição global da 
estrutura de governação deverá procurar 
alcançar um equilíbrio entre homens e 
mulheres. A estrutura de governação não 
deverá interferir com a tomada de decisões 
do Grupo BEI ou de outros parceiros de 

(41) O Fundo InvestEU deverá dispor de 
uma estrutura de governação, cuja função 
deverá corresponder ao seu objetivo 
exclusivo de assegurar a utilização 
adequada da garantia da UE, ao mesmo 
tempo que assegura a independência 
política das decisões de investimento. Essa 
estrutura de governação deverá ser 
composta por um Conselho Consultivo, um 
Conselho Diretivo e um Comité de 
Investimento, este último totalmente 
independente. A composição global da 
estrutura de governação deverá alcançar 
um equilíbrio entre homens e mulheres de 
pelo menos 40 % do género sub-
representado. A estrutura de governação, 
bem como cada um dos comités, não 
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execução, nem substituir os respetivos 
órgãos diretivos.

deverá interferir com a tomada de decisões 
do Grupo BEI ou de outros parceiros de 
execução, nem substituir os respetivos 
órgãos diretivos.

Or. en

Alteração 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) O Fundo InvestEU deverá dispor de 
uma estrutura de governação, cuja função 
deverá corresponder ao seu objetivo 
exclusivo de assegurar a utilização 
adequada da garantia da UE, ao mesmo 
tempo que assegura a independência 
política das decisões de investimento. Essa 
estrutura de governação deverá ser 
composta por um Conselho Consultivo, um 
Conselho Diretivo e um Comité de 
Investimento, este último totalmente 
independente. A composição global da 
estrutura de governação deverá procurar 
alcançar um equilíbrio entre homens e 
mulheres. A estrutura de governação não 
deverá interferir com a tomada de decisões 
do Grupo BEI ou de outros parceiros de 
execução, nem substituir os respetivos 
órgãos diretivos.

(41) O Fundo InvestEU deverá dispor de 
uma estrutura de governação, cuja função 
deverá corresponder ao seu objetivo 
exclusivo de assegurar a utilização 
adequada da garantia da UE, ao mesmo 
tempo que assegura a independência 
política das decisões de investimento. Essa 
estrutura de governação deverá ser 
composta por um Conselho Consultivo, um 
Conselho Diretivo e um Comité de 
Investimento, este último totalmente 
independente. A estrutura de governação 
não deverá interferir com a tomada de 
decisões do Grupo BEI ou de outros 
parceiros de execução, nem substituir os 
respetivos órgãos diretivos.

Or. en

Alteração 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Considerando 42
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Texto da Comissão Alteração

(42) Deverá ser criado um Conselho 
Consultivo composto por representantes 
dos parceiros de execução e por 
representantes dos Estados-Membros, por 
um perito designado pelo Comité 
Económico e Social Europeu e um perito 
designado pelo Comité das Regiões, a fim 
de partilhar informações, trocar pontos de 
vista sobre a taxa de utilização dos 
produtos financeiros implementados ao 
abrigo do Fundo InvestEU e debater a 
evolução das necessidades e os novos 
produtos, incluindo lacunas de mercado 
específicas a nível territorial.

(42) Deverá ser criado um Conselho 
Consultivo composto por representantes 
dos parceiros de execução e por 
representantes dos Estados-Membros, por 
um perito designado pelo Comité 
Económico e Social Europeu e um perito 
designado pelo Comité das Regiões, a fim 
de partilhar informações, trocar pontos de 
vista sobre a taxa de utilização dos 
produtos financeiros implementados ao 
abrigo do Fundo InvestEU e debater a 
evolução das necessidades e os novos 
produtos, incluindo lacunas de mercado 
específicas a nível territorial. Pode ser 
nomeado para o Conselho Consultivo um 
representante de sindicatos, sem direito de 
voto. Este será nomeado pela Comissão 
Europeia sob proposta do parceiro social 
europeu que representa o trabalho.

Or. en

Alteração 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Deverá ser criado um Conselho 
Consultivo composto por representantes 
dos parceiros de execução e por 
representantes dos Estados-Membros, por 
um perito designado pelo Comité 
Económico e Social Europeu e um perito 
designado pelo Comité das Regiões, a fim 
de partilhar informações, trocar pontos de 
vista sobre a taxa de utilização dos 
produtos financeiros implementados ao 
abrigo do Fundo InvestEU e debater a 
evolução das necessidades e os novos 
produtos, incluindo lacunas de mercado 

(42) Deverá ser criado um Conselho 
Consultivo composto por representantes 
dos parceiros de execução e por 
representantes dos Estados-Membros, por 
um perito designado pelo Comité 
Económico e Social Europeu e um perito 
designado pelo Comité das Regiões, a fim 
de partilhar informações, trocar pontos de 
vista sobre a taxa de utilização dos 
produtos financeiros implementados ao 
abrigo do Fundo InvestEU e debater a 
evolução das necessidades e os novos 
produtos, incluindo lacunas de mercado 
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específicas a nível territorial. específicas a nível territorial. Pode ser 
nomeado para o Conselho Consultivo, 
mediante proposta do parceiro social 
europeu que representa o trabalho, um 
representante de sindicatos sem direito de 
voto.

Or. en

Alteração 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O Conselho Diretivo, composto por 
representantes da Comissão, por 
representantes dos parceiros de execução e 
por um perito sem direito de voto 
designado pelo Parlamento Europeu, 
deverá definir as orientações estratégicas e 
operacionais do Fundo InvestEU.

(44) O Conselho Diretivo com 
equilíbrio de género, composto por 
representantes da Comissão, por 
representantes dos parceiros de execução e 
por um perito sem direito de voto 
designado pelo Parlamento Europeu, 
deverá definir as orientações estratégicas e 
operacionais do Fundo InvestEU.

Or. en

Alteração 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A Comissão deverá verificar se as 
operações de financiamento e investimento 
propostas pelos parceiros de execução são 
conformes com a globalidade da legislação 
e das políticas da União. As decisões sobre 
operações de financiamento e investimento 
deverão, em última análise, ser tomadas 
por um parceiro de execução.

(45) A Comissão deverá verificar se as 
operações de financiamento e investimento 
propostas pelos parceiros de execução são 
conformes com a globalidade da legislação 
e das políticas da União e com o princípio 
de «não prejudicar significativamente» 
previsto no Regulamento da Taxonomia. 
As decisões sobre operações de 
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financiamento e investimento deverão, em 
última análise, ser tomadas por um parceiro 
de execução.

Or. en

Alteração 225
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A Comissão deverá verificar se as 
operações de financiamento e investimento 
propostas pelos parceiros de execução são 
conformes com a globalidade da legislação 
e das políticas da União. As decisões sobre 
operações de financiamento e investimento 
deverão, em última análise, ser tomadas 
por um parceiro de execução.

(45) A Comissão deverá verificar se as 
operações de financiamento e investimento 
propostas pelos parceiros de execução são 
conformes com a globalidade da legislação 
e das políticas da União, em particular o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» previsto no 
Regulamento da Taxonomia da UE. As 
decisões sobre operações de financiamento 
e investimento deverão, em última análise, 
ser tomadas por um parceiro de execução.

Or. en

Alteração 226
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) O Comité de Investimento, 
composto por peritos independentes, 
deverá decidir da concessão do apoio da 
garantia da UE às operações de 
financiamento e investimento que 
cumpram os critérios de elegibilidade, 
contribuindo assim com competências 
especializadas externas para a avaliação 

(46) O Comité de Investimento, composto 
por peritos independentes, deverá decidir 
da concessão do apoio da garantia da UE 
às operações de financiamento e 
investimento que cumpram os critérios de 
elegibilidade, em particular o princípio de 
«não prejudicar significativamente», 
contribuindo assim com competências 
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dos investimentos em projetos. O Comité 
de Investimento deverá reunir-se em 
diferentes formações, a fim de permitir a 
melhor cobertura possível dos diferentes 
domínios e setores estratégicos.

especializadas externas para a avaliação 
dos investimentos em projetos. O Comité 
de Investimento deverá reunir-se em 
diferentes formações, a fim de permitir a 
melhor cobertura possível dos diferentes 
domínios e setores estratégicos.

Or. en

Alteração 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Desde a sua constituição, o Comité 
de Investimento deverá também ser 
responsável por conceder o benefício da 
garantia da UE às operações de 
financiamento e investimento previstas no 
Regulamento (UE) 2015/1017, a fim de 
evitar que estruturas paralelas semelhantes 
avaliem propostas para a utilização da 
garantia da UE.

(47) Desde a sua constituição, o Comité de 
Investimento deverá também ser 
responsável por conceder o benefício da 
garantia da UE às operações de 
financiamento e investimento previstas no 
Regulamento (UE) 2015/1017, a fim de 
evitar que estruturas paralelas semelhantes 
avaliem propostas para a utilização da 
garantia da UE, após as consultas 
pertinentes de todas as partes interessadas 
em com total transparência e 
responsabilização.

Or. en

Alteração 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Desde a sua constituição, o Comité 
de Investimento deverá também ser 

(47) Desde a sua constituição, o Comité 
de Investimento deverá também ser 



AM\1212517PT.docx 201/396 PE657.232v01-00

PT

responsável por conceder o benefício da 
garantia da UE às operações de 
financiamento e investimento previstas no 
Regulamento (UE) 2015/1017, a fim de 
evitar que estruturas paralelas semelhantes 
avaliem propostas para a utilização da 
garantia da UE.

responsável por conceder o benefício da 
garantia da UE às operações de 
financiamento e investimento previstas no 
Regulamento (UE) 2015/1017, a fim de 
evitar que estruturas paralelas semelhantes 
avaliem propostas para a utilização da 
garantia da UE, e consultar peritos de 
organizações da sociedade civil, em 
matéria do clima e do ambiente.

Or. en

Alteração 229
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Aquando da seleção dos parceiros 
de execução para a implementação do 
Fundo InvestEU, a Comissão deverá ter em 
conta a capacidade das contrapartes para 
cumprir os objetivos do InvestEU e 
contribuir com os seus recursos próprios, a 
fim de assegurar uma cobertura e uma 
diversificação geográficas adequadas, 
atrair os investidores privados e 
proporcionar uma diversificação suficiente 
dos riscos, bem como soluções para suprir 
as deficiências do mercado e as situações 
de investimento insuficiente. Atendendo ao 
seu papel ao abrigo dos Tratados, à sua 
capacidade de operar em todos os Estados-
Membros e à experiência adquirida no 
âmbito dos atuais instrumentos financeiros 
e do FEIE, o Grupo BEI deverá 
permanecer um parceiro de execução 
privilegiado ao abrigo da componente da 
UE do Fundo InvestEU. Além do Grupo 
BEI, os bancos ou instituições de fomento 
nacionais poderão propor uma gama 
complementar de produtos financeiros, 
tendo em conta que a sua experiência e as 

(49) Aquando da seleção dos parceiros 
de execução para a implementação do 
Fundo InvestEU, a Comissão deverá ter em 
conta a capacidade das contrapartes para 
cumprir os objetivos do InvestEU e 
contribuir com os seus recursos próprios, a 
fim de assegurar uma cobertura, o 
equilíbrio de género e uma diversificação 
geográficas adequadas, atrair os 
investidores privados e proporcionar uma 
diversificação suficiente dos riscos, bem 
como soluções para suprir as deficiências 
do mercado e as situações de investimento 
insuficiente. Atendendo ao seu papel ao 
abrigo dos Tratados, à sua capacidade de 
operar em todos os Estados-Membros e à 
experiência adquirida no âmbito dos atuais 
instrumentos financeiros e do FEIE, o 
Grupo BEI deverá permanecer um parceiro 
de execução privilegiado ao abrigo da 
componente da UE do Fundo InvestEU. 
Além do Grupo BEI, os bancos ou 
instituições de fomento nacionais poderão 
propor uma gama complementar de 
produtos financeiros, tendo em conta que a 
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suas capacidades a nível nacional e 
regional são suscetíveis de contribuir para 
maximizar o impacto dos fundos públicos 
em todo o território da União, e assegurar 
um equilíbrio geográfico justo de projetos. 
O programa InvestEU deverá ser executado 
de forma a promover condições de 
concorrência equitativas para os bancos e 
instituições de fomento de menor dimensão 
e mais recentes. Além disso, outras 
instituições financeiras internacionais 
deverão poder atuar como parceiros de 
execução, em especial quando apresentem 
uma vantagem comparativa em termos de 
conhecimentos especializados específicos e 
experiência em certos Estados-Membros e 
quando apresentem uma maioria de 
acionistas da União. Outras entidades 
deverão também poder preencher os 
critérios estabelecidos no Regulamento 
Financeiro para atuar como parceiros de 
execução.

sua experiência e as suas capacidades a 
nível nacional e regional são suscetíveis de 
contribuir para maximizar o impacto dos 
fundos públicos em todo o território da 
União, e assegurar um equilíbrio 
geográfico justo de projetos. O programa 
InvestEU deverá ser executado de forma a 
promover condições de concorrência 
equitativas para os bancos e instituições de 
fomento de menor dimensão e mais 
recentes. Além disso, outras instituições 
financeiras internacionais deverão poder 
atuar como parceiros de execução, em 
especial quando apresentem uma vantagem 
comparativa em termos de conhecimentos 
especializados específicos e experiência 
em certos Estados-Membros e quando 
apresentem uma maioria de acionistas da 
União. Outras entidades deverão também 
poder preencher os critérios estabelecidos 
no Regulamento Financeiro para atuar 
como parceiros de execução.

Or. en

Alteração 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Sempre que adequado, o Fundo 
InvestEU deverá permitir uma articulação 
harmoniosa, contínua e eficiente entre 
subvenções, instrumentos financeiros, ou 
ambos, financiados pelo orçamento da 
União ou por outros fundos, como o 
Fundo de Inovação do Sistema de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE 
(RCLE), e a garantia da UE, sempre que 
tal for necessário para apoiar da melhor 
forma os investimentos destinados a 
suprir deficiências de mercado ou 
situações de investimento insuficiente 

Suprimido
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específicas.

Or. en

Alteração 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A plataforma de aconselhamento 
InvestEU deverá fomentar o 
desenvolvimento de uma sólida reserva de 
projetos de investimento para cada vertente 
estratégica, mediante iniciativas de 
aconselhamento implementadas pelo 
Grupo BEI, por outros parceiros de 
aconselhamento ou diretamente pela 
Comissão. Deverá ainda promover a 
diversificação geográfica, com vista a 
contribuir para os objetivos da União de 
coesão económica, social e territorial e a 
reduzir as disparidades regionais. A 
plataforma de aconselhamento InvestEU 
deverá prestar especial atenção à agregação 
de pequenos projetos e ao respetivo 
agrupamento em carteiras maiores. A 
Comissão, o Grupo BEI e os outros 
parceiros de aconselhamento deverão 
cooperar estreitamente, com vista a 
assegurar a eficácia, as sinergias e a 
cobertura geográfica efetiva do apoio em 
toda a União, tendo em conta os 
conhecimentos especializados e a 
capacidade local dos parceiros de execução 
locais, assim como a Plataforma Europeia 
de Aconselhamento ao Investimento criada 
ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/1017 
do Parlamento Europeu e do Conselho34. 
Além disso, a plataforma de 
aconselhamento InvestEU deverá 
proporcionar um ponto de entrada central 
para a assistência ao desenvolvimento de 

(55) A plataforma de aconselhamento 
InvestEU deverá fomentar o 
desenvolvimento de uma sólida reserva de 
projetos de investimento para cada vertente 
estratégica, mediante iniciativas de 
aconselhamento implementadas pelo 
Grupo BEI, por outros parceiros de 
aconselhamento ou diretamente pela 
Comissão. Deverá ainda promover a 
diversificação geográfica, com vista a 
contribuir para os objetivos da União de 
coesão económica, social e territorial e a 
reduzir as disparidades regionais. A 
plataforma de aconselhamento InvestEU 
deverá prestar especial atenção à agregação 
de pequenos projetos e ao respetivo 
agrupamento em carteiras maiores. A 
Comissão, o Grupo BEI e os outros 
parceiros de aconselhamento deverão 
cooperar estreitamente, com vista a 
assegurar a eficácia, as sinergias e a 
cobertura geográfica efetiva do apoio em 
toda a União, tendo em conta os 
conhecimentos especializados e a 
capacidade local dos parceiros de execução 
locais, assim como a Plataforma Europeia 
de Aconselhamento ao Investimento criada 
ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/1017 
do Parlamento Europeu e do Conselho34. 
Além disso, a plataforma de 
aconselhamento InvestEU deverá 
proporcionar um ponto de entrada central 
para a assistência ao desenvolvimento de 
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projetos prestada ao seu abrigo às 
autoridades públicas e aos promotores de 
projetos.

projetos prestada ao seu abrigo às 
autoridades públicas e aos promotores de 
projetos. A plataforma de aconselhamento 
InvestEU deve assegurar o seu impacto e 
eficiência tendo também em conta e 
integrando as recomendações e ilações 
decorrentes do relatório especial do 
Tribunal de Contas sobre a Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento34-A.

_________________ _________________
34 Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de junho de 2015, que cria o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento e o Portal Europeu de 
Projetos de Investimento e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
n.º 1316/2013 – Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (JO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

34 Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de junho de 2015, que cria o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento e o Portal Europeu de 
Projetos de Investimento e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
n.º 1316/2013 – Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (JO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).
34-A Relatório Especial do Tribunal de 
Contas n.º 12/2020: Plataforma Europeia 
de Aconselhamento ao Investimento: 
criada para estimular o investimento na 
UE, mas o impacto é reduzido.

Or. en

Alteração 232
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A plataforma de aconselhamento 
InvestEU deverá fomentar o 
desenvolvimento de uma sólida reserva de 
projetos de investimento para cada vertente 
estratégica, mediante iniciativas de 
aconselhamento implementadas pelo 
Grupo BEI, por outros parceiros de 

(55) A plataforma de aconselhamento 
InvestEU deverá fomentar o 
desenvolvimento de uma sólida reserva de 
projetos de investimento para cada vertente 
estratégica, mediante iniciativas de 
aconselhamento e incubadoras de projetos 
ao nível local, que reúnem inovadores, 
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aconselhamento ou diretamente pela 
Comissão. Deverá ainda promover a 
diversificação geográfica, com vista a 
contribuir para os objetivos da União de 
coesão económica, social e territorial e a 
reduzir as disparidades regionais. A 
plataforma de aconselhamento InvestEU 
deverá prestar especial atenção à agregação 
de pequenos projetos e ao respetivo 
agrupamento em carteiras maiores. A 
Comissão, o Grupo BEI e os outros 
parceiros de aconselhamento deverão 
cooperar estreitamente, com vista a 
assegurar a eficácia, as sinergias e a 
cobertura geográfica efetiva do apoio em 
toda a União, tendo em conta os 
conhecimentos especializados e a 
capacidade local dos parceiros de execução 
locais, assim como a Plataforma Europeia 
de Aconselhamento ao Investimento criada 
ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/1017 
do Parlamento Europeu e do Conselho34. 
Além disso, a plataforma de 
aconselhamento InvestEU deverá 
proporcionar um ponto de entrada central 
para a assistência ao desenvolvimento de 
projetos prestada ao seu abrigo às 
autoridades públicas e aos promotores de 
projetos.

promotores e financiadores de projetos, 
implementadas pelo Grupo BEI, por outros 
parceiros de aconselhamento ou 
diretamente pela Comissão. Deverá ainda 
promover a diversificação geográfica, com 
vista a contribuir para os objetivos da 
União de neutralidade climática, do Pacto 
Ecológico, de coesão económica, social e 
territorial e a reduzir as disparidades 
regionais. A plataforma de aconselhamento 
InvestEU deverá prestar especial atenção à 
agregação de pequenos projetos e ao 
respetivo agrupamento em carteiras 
maiores. A Comissão, o Grupo BEI e os 
outros parceiros de aconselhamento 
deverão cooperar estreitamente, com vista 
a assegurar a eficácia, as sinergias e a 
cobertura geográfica efetiva do apoio em 
toda a União, tendo em conta os 
conhecimentos especializados e a 
capacidade local dos parceiros de execução 
locais, assim como a Plataforma Europeia 
de Aconselhamento ao Investimento criada 
ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/1017 
do Parlamento Europeu e do Conselho34. 
Além disso, a plataforma de 
aconselhamento InvestEU deverá 
proporcionar um ponto de entrada central 
para a assistência ao desenvolvimento de 
projetos prestada ao seu abrigo às 
autoridades públicas e aos promotores de 
projetos.

_________________ _________________
34 Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de junho de 2015, que cria o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento e o Portal Europeu de 
Projetos de Investimento e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
n.º 1316/2013 – Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (JO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

34 Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de junho de 2015, que cria o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento e o Portal Europeu de 
Projetos de Investimento e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
n.º 1316/2013 – Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (JO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

Or. en
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Alteração 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A plataforma de aconselhamento 
InvestEU deverá fomentar o 
desenvolvimento de uma sólida reserva de 
projetos de investimento para cada vertente 
estratégica, mediante iniciativas de 
aconselhamento implementadas pelo 
Grupo BEI, por outros parceiros de 
aconselhamento ou diretamente pela 
Comissão. Deverá ainda promover a 
diversificação geográfica, com vista a 
contribuir para os objetivos da União de 
coesão económica, social e territorial e a 
reduzir as disparidades regionais. A 
plataforma de aconselhamento InvestEU 
deverá prestar especial atenção à agregação 
de pequenos projetos e ao respetivo 
agrupamento em carteiras maiores. A 
Comissão, o Grupo BEI e os outros 
parceiros de aconselhamento deverão 
cooperar estreitamente, com vista a 
assegurar a eficácia, as sinergias e a 
cobertura geográfica efetiva do apoio em 
toda a União, tendo em conta os 
conhecimentos especializados e a 
capacidade local dos parceiros de execução 
locais, assim como a Plataforma Europeia 
de Aconselhamento ao Investimento criada 
ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/1017 
do Parlamento Europeu e do Conselho34. 
Além disso, a plataforma de 
aconselhamento InvestEU deverá 
proporcionar um ponto de entrada central 
para a assistência ao desenvolvimento de 
projetos prestada ao seu abrigo às 
autoridades públicas e aos promotores de 
projetos.

(55) A plataforma de aconselhamento 
InvestEU deverá fomentar o 
desenvolvimento de uma sólida reserva de 
projetos de investimento para cada vertente 
estratégica, mediante iniciativas de 
aconselhamento implementadas pelo 
Grupo BEI, por outros parceiros de 
aconselhamento ou diretamente pela 
Comissão. Deverá ainda promover a 
diversificação geográfica, com vista a 
contribuir para os objetivos da União de 
coesão económica, social e territorial e a 
reduzir as disparidades regionais, 
incluindo a possibilidade de dar 
prioridade à afetação de apoio técnico e 
assistência a regiões menos desenvolvidas. 
A plataforma de aconselhamento InvestEU 
deverá prestar especial atenção à agregação 
de pequenos projetos e ao respetivo 
agrupamento em carteiras maiores. A 
Comissão, o Grupo BEI e os outros 
parceiros de aconselhamento deverão 
cooperar estreitamente, com vista a 
assegurar a eficácia, as sinergias e a 
cobertura geográfica efetiva do apoio em 
toda a União, tendo em conta os 
conhecimentos especializados e a 
capacidade local dos parceiros de execução 
locais, assim como a Plataforma Europeia 
de Aconselhamento ao Investimento criada 
ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/1017 
do Parlamento Europeu e do Conselho34. 
Além disso, a plataforma de 
aconselhamento InvestEU deverá 
proporcionar um ponto de entrada central 
para a assistência ao desenvolvimento de 
projetos prestada ao seu abrigo às 
autoridades públicas e aos promotores de 
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projetos.

_________________ _________________
34 Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de junho de 2015, que cria o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento e o Portal Europeu de 
Projetos de Investimento e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
n.º 1316/2013 – Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (JO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

34 Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de junho de 2015, que cria o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento e o Portal Europeu de 
Projetos de Investimento e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
n.º 1316/2013 – Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (JO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

Or. en

Alteração 234
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) A fim de garantir uma ampla 
cobertura geográfica dos serviços de 
aconselhamento em toda a União e de tirar 
o melhor proveito possível dos 
conhecimentos locais sobre o Fundo 
InvestEU, deverá assegurar-se uma 
presença local da plataforma de 
aconselhamento InvestEU, quando 
necessário, tendo em conta os sistemas de 
apoio existentes e a presença de parceiros 
locais, com vista à prestação de uma 
assistência concreta, pró-ativa e 
personalizada no terreno. A fim de facilitar 
a prestação de aconselhamento a nível 
local e assegurar a eficiência, as sinergias e 
a cobertura geográfica efetiva do apoio em 
toda a União, a plataforma de 
aconselhamento InvestEU deverá cooperar 
com os bancos ou instituições de fomento 
nacionais e aproveitar e utilizar os 
respetivos conhecimentos especializados.

(57) A fim de garantir uma ampla 
cobertura geográfica dos serviços de 
aconselhamento em toda a União e de tirar 
o melhor proveito possível dos 
conhecimentos locais sobre o Fundo 
InvestEU, deverá assegurar-se uma 
presença local da plataforma de 
aconselhamento InvestEU, quando 
necessário, tendo em conta os sistemas de 
apoio existentes e a presença de parceiros 
locais, com vista à prestação de uma 
assistência concreta, pró-ativa e 
personalizada no terreno. A fim de facilitar 
a prestação de aconselhamento a nível 
local e assegurar a eficiência, as sinergias e 
a cobertura geográfica efetiva do apoio em 
toda a União, a plataforma de 
aconselhamento InvestEU deverá cooperar 
com os bancos ou instituições de fomento 
nacionais e aproveitar e utilizar os 
respetivos conhecimentos especializados, 
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bem como criar incubadoras de projetos a 
nível local e regional que reúnem 
inovadores, promotores e financiadores de 
projetos, e contribuem para que os 
projetos sejam elegíveis para 
financiamento.

Or. en

Alteração 235
Sabine Verheyen
em nome da Comissão da Cultura e da Educação

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial. Além disso, 
este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as micro, as 
pequenas e as médias empresas, em 
particular as que geram ativos 
intangíveis, como é o caso das empresas 
dos setores cultural e criativo, a aceder ao 
financiamento e a explorar todo o seu 
potencial. Além disso, este apoio pretende 
criar condições propícias ao aumento do 
número potencial de beneficiários elegíveis 
em segmentos de mercado incipientes, em 
especial quando a reduzida dimensão dos 
projetos individuais aumenta 
significativamente os custos das operações 
a nível do projeto, como no caso do 
ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
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potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

Or. en

Alteração 236
Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial. Além disso, 
este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial, devendo 
também incluir assistência técnica. Deve 
ser dada especial atenção à redução dos 
encargos administrativos, nomeadamente 
para as PME. Além disso, este apoio 
pretende criar condições propícias ao 
aumento do número potencial de 
beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
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potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

Or. en

Alteração 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial. Além disso, 
este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas e outros intervenientes, 
incluindo as comunidades e as 
autoridades locais, a aceder ao 
financiamento e a explorar todo o seu 
potencial, nomeadamente no domínio da 
eficiência energética e das energias 
renováveis. Além disso, este apoio 
pretende criar condições propícias ao 
aumento do número potencial de 
beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
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desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

Or. en

Alteração 238
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial. Além disso, 
este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial. Além disso, 
este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
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domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais. O subfinanciamento dos projetos 
inovadores e das empresas de mulheres 
deve ser especificamente combatido com 
uma revisão dos critérios.

Or. en

Alteração 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial. Além disso, 
este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial, devendo 
também incluir assistência técnica, em 
particular para s Estados-Membros com 
fracos ecossistemas financeiros. Além 
disso, este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
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igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

Or. en

Alteração 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial. Além disso, 
este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as PME a aceder ao 
financiamento e a explorar todo o seu 
potencial. Além disso, este apoio pretende 
criar condições propícias ao aumento do 
número potencial de beneficiários elegíveis 
em segmentos de mercado incipientes, em 
especial quando a reduzida ou média 
dimensão dos projetos individuais aumenta 
significativamente os custos das operações 
a nível do projeto, como no caso do 
ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
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desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

Or. en

Alteração 241
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Deverá ser criado um portal 
InvestEU, sob a forma de uma base de 
dados de projetos, de fácil acesso e 
utilização, a fim de promover a visibilidade 
dos projetos de investimento que 
pretendam obter financiamento, dando 
especial destaque à criação de uma 
eventual reserva de projetos de 
investimento consentâneos com a 
legislação e as políticas da União para os 
parceiros de execução.

(60) Deverá ser criado um portal InvestEU, 
sob a forma de uma base de dados de 
projetos, de fácil acesso e utilização, bem 
como um registo público europeu de 
dados de sustentabilidade, a fim de 
promover a visibilidade dos projetos de 
investimento que pretendam obter 
financiamento, dando especial destaque à 
criação de uma eventual reserva de 
projetos de investimento consentâneos com 
a legislação e as políticas da União para os 
parceiros de execução.

Or. en

Alteração 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de 
Recuperação da União Europeia] e dentro 
dos limites dos recursos nele afetados, 
deverão ser levadas a cabo medidas de 
recuperação e resiliência ao abrigo do 

Suprimido
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InvestEU para fazer face ao impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19. Esses 
recursos adicionais deverão ser utilizados 
de forma a garantir o cumprimento dos 
prazos previstos no Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19 e fornecer aos 
cidadãos europeus benefícios sociais e 
ambientais de longo prazo, tais como 
emprego de longo prazo e infraestrutura 
pública de elevada qualidade, incluindo 
através do apoio a transições digitais e 
sustentáveis das empresas. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 244
Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Considerando 61
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Texto da Comissão Alteração

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19 e, em consonância 
com os objetivos da vertente de 
investimento estratégico europeu, apoiar o 
crescimento a longo prazo, empregos de 
qualidade e a competitividade. Esses 
recursos adicionais deverão ser utilizados 
de forma a garantir o cumprimento dos 
prazos previstos no Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI]. Estes 
prazos devem aplicar-se à celebração de 
contratos de garantia com os parceiros de 
execução.

Or. en
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Alteração 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19 e reforçar a economia 
europeia a longo prazo. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 247
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor» de 13 de abril de 201635, é 
necessário avaliar o programa InvestEU 
com base nas informações recolhidas 
através dos requisitos de acompanhamento 
específicos, evitando simultaneamente uma 
regulamentação e uma carga administrativa 
excessivas, em particular para os Estados-
Membros. Estes requisitos podem incluir, 
quando necessário, indicadores 
mensuráveis que servem de base à 
avaliação do impacto do programa 

(62) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor» de 13 de abril de 201635, é 
necessário avaliar o programa InvestEU 
com base nas informações recolhidas 
através dos requisitos de acompanhamento 
específicos, evitando simultaneamente uma 
regulamentação e uma carga administrativa 
excessivas, em particular para os Estados-
Membros. Estes requisitos devem incluir 
indicadores de sustentabilidade 
mensuráveis e comparáveis, bem como 
uma aferição da sustentabilidade, que 



PE657.232v01-00 218/396 AM\1212517PT.docx

PT

InvestEU no terreno. servem de base à avaliação do impacto 
para o ambiente do programa InvestEU no 
terreno.

_________________ _________________
35 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 35 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Alteração 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor» de 13 de abril de 201635, é 
necessário avaliar o programa InvestEU 
com base nas informações recolhidas 
através dos requisitos de acompanhamento 
específicos, evitando simultaneamente uma 
regulamentação e uma carga administrativa 
excessivas, em particular para os Estados-
Membros. Estes requisitos podem incluir, 
quando necessário, indicadores 
mensuráveis que servem de base à 
avaliação do impacto do programa 
InvestEU no terreno.

(62) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor» de 13 de abril de 201635, é 
necessário avaliar o programa InvestEU 
com base nas informações recolhidas 
através dos requisitos de acompanhamento 
específicos, evitando simultaneamente uma 
regulamentação e uma carga administrativa 
excessivas, em particular para os Estados-
Membros. Estes requisitos podem incluir, 
quando necessário, indicadores 
mensuráveis, incluindo indicadores de 
sustentabilidade, que servem de base à 
avaliação do impacto do programa 
InvestEU no terreno.

_________________ _________________
35 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 35 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Alteração 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 63
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Texto da Comissão Alteração

(63) Importa implementar um quadro 
sólido de acompanhamento, com base em 
indicadores de realizações, de resultados e 
de impacto, a fim de acompanhar os 
progressos rumo à concretização dos 
objetivos da União. A fim de assegurar a 
responsabilização perante os cidadãos da 
União, a Comissão deverá apresentar 
relatórios anuais ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho sobre os progressos, o 
impacto e as operações do programa 
InvestEU.

(63) Importa implementar um quadro 
sólido de acompanhamento, com base em 
indicadores de realizações, de resultados e 
de impacto, a fim de acompanhar os 
progressos rumo à concretização dos 
objetivos da União. A fim de assegurar a 
transparência e a responsabilização 
perante os cidadãos da União, a Comissão 
deverá apresentar relatórios anuais ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
os progressos, o impacto social, económico 
e ambiental e as operações do programa 
InvestEU. Se for caso disso, estes 
relatórios anuais devem ser 
acompanhados de propostas legislativas 
de alteração ao presente regulamento.

Or. en

Alteração 250
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

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

(64) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) aplicam-se ao presente 
regulamento. Essas regras encontram-se 
definidas no Regulamento Financeiro e 
determinam, em especial, o procedimento 
para estabelecer e executar o orçamento 
por meio de subvenções, contratos 
públicos, prémios e execução indireta, 
prevendo o controlo da responsabilidade 
dos intervenientes financeiros. Os 
interesses financeiros da União devem ser 
protegidos de acordo com os princípios 
gerais consagrados nos Tratados da 
União, em especial os valores do artigo 2.º 
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refere ao primado de direito nos Estados-
Membros, já que o respeito do primado do 
direito é uma condição prévia essencial 
para uma gestão financeira rigorosa e 
eficaz do financiamento da UE.

do TUE.

Or. en

Justificação

Para colocar a redação consonante com as conclusões do Conselho Europeu de 21 de julho 
de 2020.

Alteração 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) [Os países terceiros que são 
membros do Espaço Económico Europeu 
(EEE) podem participar nos programas da 
União no quadro da cooperação 
estabelecida ao abrigo do Acordo EEE, que 
prevê a execução dos programas através de 
uma decisão ao abrigo do referido acordo.] 
Os países terceiros podem igualmente 
participar com base noutros instrumentos 
jurídicos. Deve ser introduzida uma 
disposição específica no presente 
regulamento que conceda os direitos e o 
acesso necessários ao gestor orçamental 
competente, ao OLAF e ao Tribunal de 
Contas Europeu, para que possam exercer 
cabalmente as respetivas funções.

(67) [Os países terceiros que são 
membros do Espaço Económico Europeu 
(EEE) podem participar nos programas da 
União no quadro da cooperação 
estabelecida ao abrigo do Acordo EEE, que 
prevê a execução dos programas através de 
uma decisão ao abrigo do referido acordo.] 
Deve ser introduzida uma disposição 
específica no presente regulamento que 
conceda os direitos e o acesso necessários 
ao gestor orçamental competente, ao 
OLAF e ao Tribunal de Contas Europeu, 
para que possam exercer cabalmente as 
respetivas funções.

Or. en

Alteração 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – primeiro parágrafo – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Garantia da UE»: uma garantia 
global irrevogável, incondicional e 
pagável à vista outorgada pelo orçamento 
da União, ao abrigo da qual as garantias 
orçamentais em conformidade com o artigo 
219.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro 
produzem efeitos através da assinatura de 
acordos de garantia individuais com os 
parceiros de execução; «Produto 
financeiro»: «Produto financeiro»:

(2) «Garantia da UE»: uma garantia 
outorgada pelo orçamento da União, ao 
abrigo da qual as garantias orçamentais em 
conformidade com o artigo 219.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro produzem efeitos 
através da assinatura de acordos de 
garantia individuais com os parceiros de 
execução; «Produto financeiro»: «Produto 
financeiro»:

Or. en

Alteração 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 2 – primeiro parágrafo – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Operação de financiamento 
misto»: uma operação apoiada pelo 
orçamento da União que combina 
diferentes formas de apoio não 
reembolsáveis, ou formas de apoio 
reembolsáveis, ou ambos os tipos, do 
orçamento da União, com formas de apoio 
reembolsáveis de instituições de 
desenvolvimento ou outras instituições 
financeiras públicas, ou por instituições 
financeiras comerciais e investidores. Para 
efeitos da presente definição, os 
programas da União financiados por 
outras fontes que não o orçamento da 
União, tais como o Fundo de Inovação do 
sistema de comércio de licenças de 
emissão, podem ser equiparados a 
programas da União financiados pelo 
orçamento da União;

(5) «Operação de financiamento 
misto»: uma operação apoiada pelo 
orçamento da União que combina 
diferentes formas de apoio não 
reembolsáveis, ou formas de apoio 
reembolsáveis, ou ambos os tipos, do 
orçamento da União, com formas de apoio 
reembolsáveis de instituições de 
desenvolvimento ou outras instituições 
financeiras públicas, ou por instituições 
financeiras comerciais e investidores.
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Or. en

Alteração 254
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – primeiro parágrafo – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Acordo de contribuição»: o 
instrumento jurídico através do qual a 
Comissão e um ou mais Estados-Membros 
especificam as condições da garantia da 
UE ao abrigo da componente dos Estados-
Membros, como referido no artigo 9.º;

(9) «Acordo de contribuição»: o 
instrumento jurídico através do qual a 
Comissão e um ou mais Estados-Membros 
especificam as condições da garantia da 
UE ao abrigo da componente dos Estados-
Membros e ao abrigo do plano nacional 
para a transição, que assegure que os 
investimentos cumprem e contribuem de 
forma significativa para os objetivos 
climáticos e outros objetivos ambientais, 
em articulação com a Taxonomia da UE e 
o princípio de «não prejudicar 
significativamente», como referido no 
artigo 9.º;

Or. en

Alteração 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Princípio de «não prejudicar 
significativamente»: o ato de se abster de 
causar «prejuízo significativo para os 
objetivos ambientais», na aceção do artigo 
17.º do regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável;
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Or. en

Alteração 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – primeiro parágrafo – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Projeto importante de interesse 
europeu comum», um projeto que satisfaz 
todos os critérios estabelecidos na 
Comunicação da Comissão sobre os 
critérios para a análise da compatibilidade 
com o mercado interno dos auxílios 
estatais destinados a promover a realização 
de projetos importantes de interesse 
europeu comum (JO C 188 de 20.6.2014, 
p. 4) ou qualquer revisão subsequente;

(15) «Projeto importante de interesse 
europeu comum», um projeto que satisfaz 
todos os critérios estabelecidos na 
Comunicação da Comissão sobre os 
critérios para a análise da compatibilidade 
com o mercado interno dos auxílios 
estatais destinados a promover a realização 
de projetos importantes de interesse 
europeu comum (JO C 188 de 20.6.2014, 
p. 4) ou qualquer revisão subsequente, em 
conformidade com os objetivos climáticos 
e ambientais da União, tendo em conta 
especificamente o regulamento que 
estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável e 
uma maior transparência na sua 
aplicação;

Or. en

Alteração 257
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – primeiro parágrafo – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Diretrizes em matéria de 
investimento»: as diretrizes estabelecidas 
por meio de um dos atos delegados a que 
se refere o artigo 7.º, n.º 7;

(21) «Diretrizes em matéria de 
investimento»: as diretrizes estabelecidas 
por meio de um dos atos delegados a que 
se refere o artigo 7.º, n.º 7, deve especificar 
o modo como cumprir e contribuir de 
forma significativa para os objetivos 
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climáticos e outros objetivos ambientais, 
em consonância com a Taxonomia da UE 
e o princípio de «não prejudicar 
significativamente»;

Or. en

Alteração 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) «Resiliência»: a capacidade de 
enfrentar choques sociais, económicos e 
ecológicos e alterações estruturais 
persistentes de modo sustentável, a fim de 
preservar o bem-estar social, sem 
prejudicar o património de futuras 
gerações.

Or. en

Alteração 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) «Objetivos climáticos e ambientais 
da União»: os objetivos climáticos da 
União, estabelecidos no Regulamento 
(UE) 2020/... [Lei Europeia do Clima] e 
os objetivos climáticos da União descritos 
no mais recente Programa de Ação em 
matéria de Ambiente.

Or. en
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Alteração 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa 
InvestEU é apoiar os objetivos estratégicos 
da União através de operações de 
financiamento e investimento que 
contribuam para:

1. O objetivo geral do programa 
InvestEU é apoiar os objetivos estratégicos 
da União através de operações de 
financiamento e investimento que estejam 
em plena conformidade com os objetivos 
climáticos da União, em particular a Lei 
Europeia do Clima, a meta de 
neutralidade climática, com os critérios 
previstos no regulamento que estabelece 
um enquadramento para promover o 
investimento sustentável e os objetivos do 
Pacto Ecológico, bem como com os 
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objetivos de biodiversidade, e que 
contribuam para:

Or. en

Alteração 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A competitividade da União, 
incluindo a investigação, a inovação e a 
digitalização;

a) A competitividade da União, 
incluindo o crescimento, a investigação, a 
inovação e a digitalização;

Or. it

Alteração 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas e para a 
criação de emprego de elevada qualidade;

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas, para a 
transição ecológica para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima, a 
concretização dos objetivos a médio e 
longo prazo da União em matéria 
climática, energética e ambiental, e para a 
criação de emprego de elevada qualidade;

Or. en
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Alteração 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas e para a 
criação de emprego de elevada qualidade;

b) O crescimento equitativo, inclusivo 
e sustentável e o emprego de elevada 
qualidade na economia da União, a 
sustentabilidade e a resiliência da mesma e 
a sua dimensão ambiental e climática, 
contribuindo para a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e dos objetivos do Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas, do Pacto ecológico 
Europeu, do princípio de «não prejudicar 
significativamente» e do pilar europeu dos 
direitos sociais e para a criação de 
emprego de elevada qualidade;

Or. en

Alteração 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas e para a 
criação de emprego de elevada qualidade;

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas e para a 
criação de emprego de elevada qualidade, 
incluindo ações e medidas que mitigam o 
impacto na mão de obra e protegem os 
trabalhadores que são adversamente 
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afetados por transições produtivas;

Or. en

Alteração 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas e para a 
criação de emprego de elevada qualidade;

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática;

Or. it

Alteração 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e dos 
objetivos do Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas e para a criação de 
emprego de elevada qualidade;

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a criação de emprego de elevada 
qualidade;

Or. en
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Alteração 268
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas e para a 
criação de emprego de elevada qualidade;

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e os seus objetivos ambientais e 
climáticos, contribuindo para a consecução 
dos objetivos do Pacto Ecológico e da 
neutralidade climática, dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e dos 
objetivos do Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas e para a criação de 
emprego de elevada qualidade;

Or. en

Alteração 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas e para a 
criação de emprego de elevada qualidade;

b) O desenvolvimento sustentável e o 
emprego de alta qualidade na União, em 
particular a consecução dos objetivos 
climáticos e ambientais da União, dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e dos objetivos do Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas,

Or. en

Alteração 270
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Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a sustentabilidade da 
mesma e a sua dimensão ambiental e 
climática, contribuindo para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e dos objetivos do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas e para a 
criação de emprego de elevada qualidade;

b) O crescimento e o emprego na 
economia da União, a criação de emprego, 
a sustentabilidade da mesma e a sua 
dimensão ambiental e climática, 
contribuindo para a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e dos objetivos do Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas e para a criação de 
emprego de elevada qualidade;

Or. en

Alteração 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A resiliência social, a inclusividade 
e a inovação na União;

c) A justiça social, a resiliência, a 
inclusividade, a sustentabilidade e a 
inovação na União, tendo em conta o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 272
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A resiliência social, a inclusividade c) A resiliência social, a igualdade 
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e a inovação na União; entre mulheres e homens no mercado de 
trabalho, a inclusividade e a inovação na 
União e a igualdade de género;

Or. en

Alteração 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A resiliência social, a inclusividade 
e a inovação na União;

c) A resiliência social, a inclusividade 
e a inovação na União, tendo em conta o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A promoção do progresso científico 
e tecnológico, bem como da cultura, da 
educação e da formação;

d) A promoção do progresso científico 
e tecnológico, bem como da cultura 
europeia, da educação e da formação de 
elevada qualidade;

Or. en

Alteração 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) A integração dos mercados de 
capitais da União e o reforço do Mercado 
Único, incluindo soluções para fazer face à 
fragmentação dos mercados de capitais da 
União, diversificar as fontes de 
financiamento para as empresas da União e 
promover a sustentabilidade financeira;

e) A integração dos mercados de 
capitais da União e o reforço do Mercado 
Único, incluindo soluções para fazer face à 
fragmentação dos mercados de capitais da 
União, diversificar as fontes de 
financiamento para as empresas da União, 
em especial as PME, e promover a 
sustentabilidade financeira;

Or. en

Alteração 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A promoção da coesão económica, 
social e territorial;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 277
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A promoção da coesão económica, 
social e territorial;

f) O reforço da coesão económica, 
social e territorial;

Or. en

Alteração 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

g) A recuperação, sustentável e 
inclusiva, da economia da União na 
sequência da crise causada pela pandemia 
de COVID-19, e a sua transformação 
para uma economia circular, com 
impacto neutro no clima, ambientalmente 
sustentável e eficiente na utilização dos 
recursos e energia, o mais tardar, até 
2040, de modo a preservar e reforçar as 
suas cadeias de valor estratégicas, as 
transições climática e digital, os 
investimentos que aumentam a resiliência 
na aceção do Anexo V-A (novo), e 
mantendo e reforçando as atividades de 
importância estratégica para a União no 
que se refere às infraestruturas, às 
tecnologias transformadoras, às inovações 
revolucionárias e aos fatores de produção 
críticos. Os objetivos do fundo devem ser 
alcançados num quadro de 
desenvolvimento sustentável e em 
consonância com a Convenção de Aarhus 
e com a promoção, por parte da União, da 
preservação, proteção e melhoria da 
qualidade do ambiente e da luta contra as 
alterações climáticas, como previsto no 
artigo 11.º e no artigo 191.º, n.º 1, do 
TFUE. O apoio prestado no âmbito do 
Fundo deve ser coerente com o princípio 
do primado da eficiência energética;

Or. en

Alteração 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 280
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

g) A recuperação, sustentável e 
inclusiva, da economia da União na 
sequência da crise causada pela pandemia 
de COVID-19, preservando e reforçando as 
suas cadeias de valor estratégicas e 
mantendo e reforçando as atividades de 
importância estratégica para a União no 
que se refere às infraestruturas, às 
tecnologias transformadoras, às inovações 
revolucionárias e aos fatores de produção 
críticos para as empresas e os 
consumidores, bem como mantendo a 
transição sustentável em consonância 
com a Taxonomia da UE, assente em 
objetivos vinculados temporalmente e 
baseados na ciência.



AM\1212517PT.docx 235/396 PE657.232v01-00

PT

Or. en

Alteração 281
Sabine Verheyen
em nome da Comissão da Cultura e da Educação

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

infraestruturas, às tecnologias 
transformadoras, às inovações 
revolucionárias e aos fatores de produção 
críticos para as empresas e os 
consumidores.

Or. en

Alteração 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 284
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O programa InvestEU prossegue os 
seguintes objetivos específicos:

2. O programa InvestEU prossegue os 
seguintes objetivos específicos, tendo em 
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devida conta o princípio e a consecução 
da igualdade entre homens e mulheres:

Or. en

Alteração 285
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar operações de financiamento 
e investimento em matéria de investigação, 
inovação e digitalização, nomeadamente 
através do apoio à expansão de empresas 
inovadoras e à disponibilização de 
tecnologias no mercado, nos domínios a 
que se refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea b);

b) Apoiar operações de financiamento 
e investimento em consonância com a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente» em matéria 
de investigação, inovação e digitalização, 
nomeadamente através do apoio à 
expansão de empresas inovadoras e à 
disponibilização de tecnologias no 
mercado, nos domínios a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 1, alínea b);

Or. en

Alteração 286
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Aumentar o acesso e a 
disponibilidade de financiamento para as 
PME e para as pequenas empresas de 
média capitalização, fomentando a sua 
competitividade à escala mundial;

c) Aumentar o acesso e a disponibilidade 
de financiamento para as PME e para as 
pequenas empresas de média capitalização, 
fomentando a sua competitividade à escala 
mundial e as empresas de média 
capitalização;

Or. en
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Alteração 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Aumentar o acesso e a 
disponibilidade de financiamento para as 
PME e para as pequenas empresas de 
média capitalização, fomentando a sua 
competitividade à escala mundial;

c) Aumentar o acesso e a 
disponibilidade de financiamento para as 
PME e para as pequenas empresas de 
média capitalização e fomentar a sua 
competitividade à escala mundial;

Or. en

Alteração 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Aumentar o acesso e a 
disponibilidade de financiamento para as 
PME e para as pequenas empresas de 
média capitalização, fomentando a sua 
competitividade à escala mundial;

c) Aumentar o acesso e a 
disponibilidade de financiamento para as 
PME e fomentar a sua competitividade a 
nível mundial e para as pequenas 
empresas de média capitalização;

Or. en

Alteração 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar operações de financiamento 
e investimento nos domínios a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), a fim de 

e) Apoiar operações de financiamento 
e investimento nos domínios a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), a fim de 
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manter e reforçar a autonomia estratégica 
da União e da sua economia.

manter e reforçar a autonomia e a 
sustentabilidade estratégica da União e da 
sua economia em consonância com a 
legislação em matéria da energia e do 
clima e as metas para a energia e o clima 
para 2030 e 2050, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, os objetivos das 
transições ecológica e digital, a 
autonomia tecnológica, o crescimento 
sustentável e inclusivo, a coesão 
económica, social e territorial, a criação 
de emprego de qualidade, bem como a 
investigação e a inovação.

Or. en

Alteração 290
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar operações de financiamento 
e investimento nos domínios a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), a fim de 
manter e reforçar a autonomia estratégica 
da União e da sua economia.

e) Apoiar operações de financiamento 
e investimento nos domínios a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), a fim de 
manter e reforçar a autonomia estratégica 
da União e da sua economia, bem como 
reforçar a resiliência a choques 
económicos.

Or. en

Alteração 291
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar operações de financiamento 
e investimento nos domínios a que se 

e) Apoiar operações de financiamento 
e investimento nos domínios a que se 
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refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), a fim de 
manter e reforçar a autonomia estratégica 
da União e da sua economia.

refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), a fim de 
manter e reforçar a resiliência da União e 
da sua economia.

Or. en

Alteração 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Realizar investimentos privados 
em parceria com as administrações 
públicas, inclusivamente locais, 
destinados à renovação dos espaços 
públicos urbanos e das áreas verdes, à 
regeneração urbana e à prestação de 
serviços de interesse público.

Or. it

Alteração 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Apoiar a solvabilidade das 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e que operam na União no apoio 
a qualquer dos objetivos mencionados no 
presente número.

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
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pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 294
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Apoiar a criação de novos 
empregos.

Or. en

Alteração 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Mesmo reconhecendo que o 
InvestEU é, por natureza, impulsionado 
pela procura, o BEI deve:
a) Ter como objetivo que pelo menos 40 % 
do financiamento do InvestEU 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 InvestEU 
para as PME e as empresas de média 
capitalização não deve entrar neste 
cálculo. O BEI deve utilizar a sua 
metodologia internacionalmente 
reconhecida para identificar as 
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componentes ou quotas de custos de tais 
projetos relativos à ação climática;
b) Assegurar que a maior parte do 
financiamento do InvestEU 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;
c) Assegurar que a maior parte do 
financiamento do InvestEU 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 Conselho Diretivo deve, quando 
necessário, fornecer orientações 
pormenorizadas relativamente às alíneas 
a) a c).»

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 296
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 75 153 850 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 75 153 860 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
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a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

Or. en

Justificação

Ajustamento necessário para articular o montante proposto com os valores indicados no 
Anexo I.

Alteração 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 75 153 850 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 25 000 000 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

Or. en

Alteração 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 75 153 850 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 80 523 320 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 40 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
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a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

Or. en

Alteração 299
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 75 153 850 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 81 023 320 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

Or. en

Alteração 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 75 153 850 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

1. A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 85 423 310 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 35%. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.
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Or. en

Justificação

O montante da garantia tem em conta a inclusão no orçamento da 6.ª vertente em 
complemento ás subidas propostas pelos correlatores, demonstrando o apoio às mesmas. A 
alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta pela 
Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à Solvabilidade, bem 
como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do atual QFP. A 
intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade devido à 
COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Pode ser disponibilizado um montante 
suplementar a título da garantia da UE para 
efeitos da componente dos Estados-
Membros referida no artigo 8.º, n.º 1, 
alínea b), sob reserva da afetação dos 
montantes correspondentes pelos Estados-
Membros, nos termos do [artigo 10.º, 
n.º 1], do Regulamento [[RDC] número]44 
e do artigo [75.º, n.º 1], do Regulamento 
[[plano estratégico da PAC] número]45.

Pode ser disponibilizado um montante 
suplementar a título da garantia da UE para 
efeitos da componente dos Estados-
Membros referida no artigo 8.º, n.º 1, 
alínea b), sob reserva da afetação dos 
montantes correspondentes pelos 
Estados-Membros, nos termos do [artigo 
10.º, n.º 1], do Regulamento [[RDC] 
número]44 e do artigo [75.º, n.º 1], do 
Regulamento [[plano estratégico da PAC] 
número]45 e em conformidade com a 
aplicação das medidas pertinentes dos 
planos de recuperação e resiliência ao 
abrigo do Regulamento [Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência].

_________________
44 nulo
45 nulo

Or. en

Justificação

Para que os fundos a serem disponibilizados ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência dotem as componentes dos Estados-Membros, é necessário que seja programado 
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nos planos de recuperação e resiliência dos Estados-Membros e esteja em consonância com 
os objetivos do Regulamento do Mecanismos de Recuperação e Resiliência.

Alteração 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras dos Estados-
Membros ao abrigo da componente do 
Estado-Membro, incluindo as 
contribuições sob a forma de garantias e 
em numerário, ou quaisquer 
contribuições em plataformas de 
investimento, devem ser deduzidas das 
metas pertinentes do défice do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O montante de 
31 153 850 000 EUR (a preços correntes) 
da verba referida no n.º 1, primeiro 
parágrafo, é afetado às operações de 
execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea e).

2. O montante de 
31 153 850 000 EUR (a preços correntes) 
da verba referida no n.º 1, primeiro 
parágrafo, é afetado às operações de 
execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea e). Este montante deve dar 
prioridade a iniciativas que contribuem 
para salvar vidas no curto, médio e longo 
prazo, e uma quota específica de, pelo 
menos, 25 % para projetos de eficiência 
energética e de energias renováveis para 
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ativar uma onda de renovação europeia, 
uma iniciativa de painéis solares e apoiar 
a estratégia das energias renováveis 
offshore, bem como assegurar um apoio 
suficiente aos desafios da emergência 
climática e da digitalização. 

Or. en

Justificação

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Alteração 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O montante de 
31 153 850 000 EUR (a preços correntes) 
da verba referida no n.º 1, primeiro 
parágrafo, é afetado às operações de 
execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea e).

2. O montante de 
10 400 000 000 EUR (a preços correntes) 
da verba referida no n.º 1, primeiro 
parágrafo, é afetado às operações de 
execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea e).

Or. en

Alteração 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O montante de 41 500 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado às operações 
de execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alíneas a) a d).

O montante de 41 500 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado às operações 
de execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alíneas a) a d), afetando ao mesmo 
tempo uma quota de, pelo menos, 25 % a 
projetos de eficiência energética e 
energias renováveis.

Or. en

Alteração 306
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O montante de 41 500 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado às operações 
de execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alíneas a) a d).

O montante de 41 500 010 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado às operações 
de execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alíneas a) a d).

Or. en

Justificação

Ajustamento necessário para articular o montante proposto com os valores indicados no 
Anexo I.

Alteração 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O montante de 41 500 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado às operações 
de execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alíneas a) a d).

O montante de 10 400 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado às operações 
de execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alíneas a) a d).

Or. en

Alteração 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O montante de 2 500 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado aos objetivos 
referidos no artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a d).

O montante de 800 000 000 EUR (a preços 
correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado aos objetivos 
referidos no artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a d).

Or. en

Alteração 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A distribuição indicativa da garantia da 
UE para efeitos da componente da UE é 
estabelecida no anexo I do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode alterar os montantes referidos no 
anexo I e aumentar o montante referido 

Suprimido
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no primeiro parágrafo, até 15 % para 
cada objetivo. A Comissão deve informar 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
dessa alteração.

Or. en

Alteração 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A distribuição indicativa da garantia da UE 
para efeitos da componente da UE é 
estabelecida no anexo I do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode alterar os montantes referidos no 
anexo I e aumentar o montante referido no 
primeiro parágrafo, até 15 % para cada 
objetivo. A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho dessa 
alteração.

A distribuição indicativa da garantia da UE 
para efeitos da componente da UE é 
estabelecida no anexo I do presente 
regulamento, afetando ao mesmo tempo 
uma quota de, pelo menos, 25 % a 
projetos de eficiência energética e 
energias renováveis por vertente 
estratégica. Se necessário, a Comissão 
pode alterar os montantes referidos no 
anexo I e aumentar o montante referido no 
primeiro parágrafo, até 15 % para cada 
objetivo. A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho dessa 
alteração.

Or. en

Alteração 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A distribuição indicativa da garantia da UE 
para efeitos da componente da UE é 

A distribuição indicativa da garantia da UE 
para efeitos da componente da UE é 
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estabelecida no anexo I do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode alterar os montantes referidos no 
anexo I e aumentar o montante referido no 
primeiro parágrafo, até 15 % para cada 
objetivo. A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho dessa 
alteração.

estabelecida no anexo I do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode alterar os montantes referidos no 
anexo I e aumentar esses montantes até 
15 % para cada objetivo. A Comissão deve 
informar o Parlamento Europeu e o 
Conselho dessa alteração.

Or. en

Alteração 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O enquadramento financeiro para a 
execução das medidas previstas nos 
capítulos VI e VII é de 724 733 000 EUR 
(a preços correntes).

3. O enquadramento financeiro para a 
execução das medidas previstas nos 
capítulos VI e VII é de 734 733 000 EUR 
(a preços correntes).

Or. en

Alteração 313
José Manuel Fernandes

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando as subvenções referidas 
no artigo 3.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento [IRUE] não tenham sido 
utilizadas na íntegra até 31 de dezembro 
de 2023, parte do montante não utilizado, 
até ao máximo de 10 000 000 000 EUR (a 
preços correntes), deve ser disponibilizado 
ao Fundo InvestEU para o 
aprovisionamento da garantia da UE para 
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o período 2024-2027, em conformidade 
com o artigo X do Regulamento 
[IRUE]. O montante da garantia da UE a 
que se refere a primeira alínea do n.º 1 e a 
distribuição da garantia da UE prevista 
no Anexo I devem ser ajustados em alta 
nessa conformidade.

Or. en

Alteração 314
Ondřej Kovařík

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Membros da Associação Europeia 
de Comércio Livre (EFTA) que integram 
o Espaço Económico Europeu (EEE), em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no Acordo do Espaço 
Económico Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Países em vias de adesão, países 
candidatos e potenciais candidatos, em 
conformidade com os princípios gerais e 
as condições gerais aplicáveis à sua 
participação nos programas da União 
estabelecidos nos respetivos acordos-
quadro e nas decisões do Conselho de 
Associação, ou em acordos semelhantes, e 

Suprimido
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em conformidade com as condições 
específicas estabelecidas em acordos 
concluídos entre a União e esses países 
terceiros;

Or. it

Alteração 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Países em vias de adesão, países 
candidatos e potenciais candidatos, em 
conformidade com os princípios gerais e as 
condições gerais aplicáveis à sua 
participação nos programas da União 
estabelecidos nos respetivos acordos-
quadro e nas decisões do Conselho de 
Associação, ou em acordos semelhantes, e 
em conformidade com as condições 
específicas estabelecidas em acordos 
concluídos entre a União e esses países 
terceiros;

b) Países em vias de adesão, em 
conformidade com os princípios gerais e as 
condições gerais aplicáveis à sua 
participação nos programas da União 
estabelecidos nos respetivos acordos-
quadro e nas decisões do Conselho de 
Associação, ou em acordos semelhantes, e 
em conformidade com as condições 
específicas estabelecidas em acordos 
concluídos entre a União e esses países 
terceiros;

Or. en

Alteração 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Países terceiros abrangidos pela 
Política Europeia de Vizinhança, em 
conformidade com os princípios gerais e 
com os termos e condições gerais 

Suprimido
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aplicáveis à participação desses países em 
programas da União, estabelecidos nos 
respetivos acordos-quadro, decisões do 
Conselho de Associação e acordos 
similares, e em conformidade com as 
condições específicas estabelecidas em 
acordos celebrados entre a União e esses 
países terceiros;

Or. en

Alteração 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Países terceiros abrangidos pela 
Política Europeia de Vizinhança, em 
conformidade com os princípios gerais e 
com os termos e condições gerais 
aplicáveis à participação desses países em 
programas da União, estabelecidos nos 
respetivos acordos-quadro, decisões do 
Conselho de Associação e acordos 
similares, e em conformidade com as 
condições específicas estabelecidas em 
acordos celebrados entre a União e esses 
países terceiros;

Suprimido

Or. it

Alteração 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração
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d) Países terceiros, em conformidade 
com as condições estabelecidas num 
acordo específico abrangendo a 
participação do país terceiro em causa em 
qualquer programa da União, desde que o 
acordo:

Suprimido

assegure um justo equilíbrio no que se 
refere às contribuições e benefícios dos 
países terceiros participantes em 
programas da União,
estabeleça as condições de participação 
nos programas da União, incluindo o 
cálculo das contribuições financeiras 
para programas individuais e os seus 
custos administrativos. Essas 
contribuições constituem receitas afetadas 
externas nos termos do artigo 21.º, n.º 5, 
do Regulamento Financeiro,
não confira ao país terceiro um poder 
decisório em relação ao programa da 
União,
garanta os direitos da União no intuito de 
assegurar uma gestão financeira sólida e 
proteger os seus interesses financeiros.

Or. it

Alteração 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Países terceiros, em conformidade 
com as condições estabelecidas num 
acordo específico abrangendo a 
participação do país terceiro em causa em 
qualquer programa da União, desde que o 
acordo:

Suprimido

i) assegure um justo equilíbrio no que se 
refere às contribuições e benefícios dos 
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países terceiros participantes em 
programas da União,
ii) estabeleça as condições de participação 
nos programas da União, incluindo o 
cálculo das contribuições financeiras 
para programas individuais e os seus 
custos administrativos. Essas 
contribuições constituem receitas afetadas 
externas nos termos do artigo 21.º, n.º 5, 
do Regulamento Financeiro,
iii) não confira ao país terceiro um poder 
decisório em relação ao programa da 
União,
iv) garanta o direito de a União assegurar 
a boa gestão financeira e proteger os seus 
interesses financeiros.]

Or. en

Alteração 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) garanta condições de 
reciprocidade e a proteção dos ativos 
importantes dos Estados-Membros da 
União.

Or. it

Alteração 322
Ondřej Kovařík

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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A componente da UE do Fundo InvestEU 
referida no artigo 8.º, n.º 1, alínea a), e 
cada uma das vertentes estratégicas 
referidas no artigo 7.º, n.º 1, podem 
receber contribuições provenientes de 
membros da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA) que integrem o 
Espaço Económico Europeu (EEE), em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no Acordo do Espaço 
Económico Europeu, para efeitos de 
participação em determinados produtos 
financeiros, ao abrigo do artigo 218.º, 
n.º 2, do Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 323
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Coadunar-se com os objetivos 
estratégicos e cumprir os critérios de 
elegibilidade estabelecidos nas regras 
aplicáveis ao programa da União ao abrigo 
do qual o apoio é decidido;

a) Coadunar-se com os objetivos 
estratégicos, com o princípio de «não 
prejudicar significativamente» e cumprir 
os critérios de elegibilidade estabelecidos 
nas regras aplicáveis ao programa da União 
ao abrigo do qual o apoio é decidido;

Or. en

Alteração 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Fundo InvestEU funciona com 
base nas cinco vertentes estratégicas 

1. O Fundo InvestEU funciona com 
base nas seis vertentes estratégicas 
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seguidamente indicadas, que visam suprir 
deficiências do mercado ou situações de 
investimento insuficiente no respetivo 
âmbito:

seguidamente indicadas, que visam suprir 
deficiências do mercado ou situações de 
investimento insuficiente no respetivo 
âmbito:

Or. en

Alteração 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo os transportes 
multimodais, a segurança rodoviária — 
nomeadamente em consonância com o 
objetivo da UE de, até 2050, prevenir os 
acidentes rodoviários que causam vítimas 
mortais e feridos graves —, a renovação e 
a manutenção das infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias, da energia, em 
especial as energias renováveis, a 
eficiência energética, em consonância com 
o quadro energético de 2030, os projetos de 
renovação de edifícios centrados nas 
economias de energia e na integração dos 
edifícios em sistemas energético, digital e 
de armazenamento e de transporte 
conectado, da melhoria dos níveis de 
interligação, da conectividade e do acesso 
digitais, nomeadamente nas zonas rurais, 
do fornecimento e da transformação de 
matérias-primas, do espaço, dos oceanos, 
dos recursos hídricos, incluindo das águas 
interiores, da gestão de resíduos em 
consonância com a hierarquia de resíduos e 
a economia circular, da natureza e outras 
infraestruturas ambientais, do património 
cultural, do turismo, dos equipamentos, dos 
ativos móveis e da implantação de 

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo os transportes 
multimodais, a infraestrutura que permite 
a transferência modal, a segurança 
rodoviária — nomeadamente em 
consonância com o objetivo da UE de, até 
2050, prevenir os acidentes rodoviários que 
causam vítimas mortais e feridos graves —
, a renovação e a manutenção das 
infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, a 
extensão ferroviária, incluindo comboios 
noturnos, da infraestrutura de transportes 
públicos, da energia, em especial as 
energias renováveis, a eficiência 
energética, em consonância com o quadro 
energético de 2030, os projetos de 
renovação de edifícios centrados nas 
economias de energia e na integração dos 
edifícios em sistemas energético, digital e 
de armazenamento e de transporte 
conectado, da melhoria dos níveis de 
interligação, da conectividade e do acesso 
digitais, nomeadamente nas zonas rurais, 
do fornecimento e da transformação de 
matérias-primas, do espaço, dos oceanos, 
dos recursos hídricos, incluindo das águas 
interiores, da gestão de resíduos em 
consonância com a hierarquia de resíduos e 
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tecnologias inovadoras que contribuam 
para atingir os objetivos da União em 
matéria de resiliência climática ou 
sustentabilidade ambiental ou social, para 
cumprir as normas da União em matéria de 
sustentabilidade ambiental e social;

a economia circular, da natureza e outras 
infraestruturas ambientais, do património 
cultural, do turismo sustentável, dos 
equipamentos, dos ativos móveis e da 
implantação de tecnologias inovadoras que 
contribuam para atingir os objetivos da 
União em matéria de resiliência climática 
ou sustentabilidade ambiental ou social, 
para cumprir as normas da União em 
matéria de sustentabilidade ambiental e 
social e que estejam em consonância com 
os objetivos estabelecidos no Pacto 
Ecológico Europeu, bem como aumentem 
a resiliência da prestação de cuidados de 
saúde essenciais, a saúde pública e a 
proteção civil, a gestão e o licenciamento 
não exclusivo de produtos pertinentes 
para a crise, a sua acessibilidade em 
termos de preços em complemento de 
outros instrumentos da União;

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto e está inextricavelmente ligada a outras alterações consideradas admissíveis.

Alteração 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

Texto da Comissão Alteração

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo os transportes 
multimodais, a segurança rodoviária — 
nomeadamente em consonância com o 
objetivo da UE de, até 2050, prevenir os 
acidentes rodoviários que causam vítimas 
mortais e feridos graves —, a renovação e 

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

das infraestruturas rodoviárias e 
ferroviárias, da energia, em especial as 
energias renováveis, a eficiência 
energética, em consonância com o quadro 
energético de 2030, os projetos de 
renovação de edifícios e de regeneração 
urbana centrados nas economias de 
energia e na integração dos edifícios em 
sistemas energético, digital e de 
armazenamento e de transporte conectado, 
da melhoria dos níveis de interligação, da 
conectividade e do acesso digitais, 
nomeadamente nas zonas rurais, nas 
montanhas e nas áreas atualmente 
despovoadas, a fim de promover o seu 
repovoamento, do fornecimento e da 
transformação de matérias-primas, do 
espaço, dos oceanos, dos recursos hídricos, 
incluindo das águas interiores e lacustres, 
da gestão de resíduos em consonância com 
a hierarquia de resíduos e a economia 
circular, da natureza e outras 
infraestruturas ambientais, do património 
cultural, do turismo, dos equipamentos, dos 
ativos móveis e da implantação de 
tecnologias inovadoras que contribuam 
para atingir os objetivos da União em 
matéria de resiliência climática ou 
sustentabilidade ambiental ou social, para 
cumprir as normas da União em matéria de 
sustentabilidade ambiental e social;

Or. it

Alteração 327
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo os transportes 

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

multimodais, a segurança rodoviária — 
nomeadamente em consonância com o 
objetivo da UE de, até 2050, prevenir os 
acidentes rodoviários que causam vítimas 
mortais e feridos graves —, a renovação e 
a manutenção das infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias, da energia, em 
especial as energias renováveis, a 
eficiência energética, em consonância com 
o quadro energético de 2030 e o objetivo 
de neutralidade climática da UE, assente 
em metas vinculadas temporalmente e 
baseadas na ciência, os projetos de 
renovação de edifícios centrados nas 
economias de energia e na integração dos 
edifícios em sistemas energético, digital e 
de armazenamento e de transporte 
conectado, da melhoria dos níveis de 
interligação, da conectividade e do acesso 
digitais, nomeadamente nas zonas rurais, 
do fornecimento e da transformação de 
matérias-primas, do espaço, dos oceanos, 
dos recursos hídricos, incluindo das águas 
interiores, da gestão de resíduos em 
consonância com a hierarquia de resíduos e 
a economia circular, da natureza e outras 
infraestruturas ambientais, do património 
cultural, do turismo, dos equipamentos, dos 
ativos móveis e da implantação de 
tecnologias inovadoras que contribuam 
para atingir os objetivos da União em 
matéria de resiliência climática ou 
sustentabilidade ambiental ou social, para 
cumprir as normas da União em matéria de 
sustentabilidade ambiental e social;

Or. en

Alteração 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

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

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo os transportes 
multimodais, a segurança rodoviária — 
nomeadamente em consonância com o 
objetivo da UE de, pelo menos até 2050, 
prevenir os acidentes rodoviários que 
causam vítimas mortais e feridos graves —
, a renovação e a manutenção das 
infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, 
da energia, em especial as energias 
renováveis, a eficiência energética, em 
consonância com o quadro energético de 
2030 e o combate à pobreza energética, os 
projetos de renovação de edifícios 
centrados nas economias de energia e na 
integração dos edifícios em sistemas 
energético, digital e de armazenamento e 
de transporte conectado, da melhoria dos 
níveis de interligação, da conectividade e 
do acesso digitais, nomeadamente nas 
zonas rurais, do fornecimento e da 
transformação de matérias-primas, do 
espaço, dos oceanos, dos recursos hídricos, 
incluindo das águas interiores, da gestão de 
resíduos em consonância com a hierarquia 
de resíduos e a economia circular, da 
natureza e outras infraestruturas 
ambientais, do património cultural, do 
turismo sustentável, dos equipamentos, dos 
ativos móveis e da implantação de 
tecnologias inovadoras que contribuam 
para atingir os objetivos da União em 
matéria de resiliência climática e 
adaptação ou sustentabilidade ambiental 
ou social, para cumprir as normas da União 
em matéria de sustentabilidade ambiental e 
social;

Or. en

Alteração 329
Nicolae Ştefănuță

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo os transportes 
multimodais, a segurança rodoviária — 
nomeadamente em consonância com o 
objetivo da UE de, até 2050, prevenir os 
acidentes rodoviários que causam vítimas 
mortais e feridos graves —, a renovação e 
a manutenção das infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias, da 
infraestrutura dos cuidados de saúde, 
incluindo a construção de hospitais, da 
energia, em especial as energias 
renováveis, a eficiência energética, em 
consonância com o quadro energético de 
2030, os projetos de renovação de edifícios 
centrados nas economias de energia e na 
integração dos edifícios em sistemas 
energético, digital e de armazenamento e 
de transporte conectado, da melhoria dos 
níveis de interligação, da conectividade e 
do acesso digitais, nomeadamente nas 
zonas rurais, do fornecimento e da 
transformação de matérias-primas, do 
espaço, dos oceanos, dos recursos hídricos, 
incluindo das águas interiores, da gestão de 
resíduos em consonância com a hierarquia 
de resíduos e a economia circular, da 
natureza e outras infraestruturas 
ambientais, do património cultural, do 
turismo, dos equipamentos, dos ativos 
móveis e da implantação de tecnologias 
inovadoras que contribuam para atingir os 
objetivos da União em matéria de 
resiliência climática ou sustentabilidade 
ambiental ou social, para cumprir as 
normas da União em matéria de 
sustentabilidade ambiental e social;

Or. en



PE657.232v01-00 264/396 AM\1212517PT.docx

PT

Alteração 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Uma vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis, que abrange o 
investimento sustentável nos domínios dos 
transportes, incluindo os transportes 
multimodais, a segurança rodoviária — 
nomeadamente em consonância com o 
objetivo da UE de, o mais tardar até 2050, 
prevenir os acidentes rodoviários que 
causam vítimas mortais e feridos graves —
, a renovação e a manutenção das 
infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, 
da energia, em especial as energias 
renováveis, a eficiência energética, em 
consonância com o quadro energético de 
2030 e o combate à pobreza energética, os 
projetos de renovação de edifícios 
centrados nas economias de energia e na 
integração dos edifícios em sistemas 
energético, digital e de armazenamento e 
de transporte conectado, da melhoria dos 
níveis de interligação, da conectividade e 
do acesso digitais, nomeadamente nas 
zonas rurais, do fornecimento e da 
transformação de matérias-primas, do 
espaço, dos oceanos, dos recursos hídricos, 
incluindo das águas interiores, da gestão de 
resíduos em consonância com a hierarquia 
de resíduos e a economia circular, da 
natureza e outras infraestruturas 
ambientais, do património cultural, do 
turismo sustentável, dos equipamentos, dos 
ativos móveis e da implantação de 
tecnologias inovadoras que contribuam 
para atingir os objetivos da União em 
matéria de resiliência climática ou 
sustentabilidade ambiental ou social, para 
cumprir as normas da União em matéria de 
sustentabilidade ambiental e social;
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Or. en

Alteração 331
Bogdan Rzońca

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 332
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Inovações que apoiem, permitam e 
acelerem a transição ecológica para uma 
economia sustentável e circular, com 
impacto neutro no clima, em consonância 
com a Taxonomia da UE e o princípio de 
«não prejudicar significativamente», 
mensurada por metas vinculadas 
temporalmente e baseadas na ciência.

Or. en

Alteração 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma vertente estratégica relativa à 
investigação, inovação e digitalização, 
abrangendo as atividades de investigação, 
de desenvolvimento de produtos e 
inovação, de transferência de tecnologias e 
dos resultados da investigação para o 
mercado, o apoio aos dinamizadores do 
mercado e a cooperação entre empresas, a 
demonstração e a implantação de soluções 
inovadoras e o apoio à expansão das 
empresas inovadoras, bem como a 
digitalização dos setores industriais da 

b) Uma vertente estratégica relativa à 
investigação, inovação e digitalização, 
abrangendo as atividades de investigação, 
de desenvolvimento de produtos e 
inovação, de transferência de tecnologias e 
dos resultados da investigação para o 
mercado, o apoio aos dinamizadores do 
mercado e a cooperação entre empresas, a 
demonstração e a implantação de soluções 
inovadoras e o apoio à expansão das 
empresas inovadoras, bem como a 
digitalização dos setores industriais da 
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União; União, em que, pelo menos, 30 % do 
volume de empréstimos ao abrigo desta 
vertente estratégica deve ser afetada a 
empresas lideradas por mulheres;

Or. en

Alteração 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma vertente estratégica relativa à 
investigação, inovação e digitalização, 
abrangendo as atividades de investigação, 
de desenvolvimento de produtos e 
inovação, de transferência de tecnologias e 
dos resultados da investigação para o 
mercado, o apoio aos dinamizadores do 
mercado e a cooperação entre empresas, a 
demonstração e a implantação de soluções 
inovadoras e o apoio à expansão das 
empresas inovadoras, bem como a 
digitalização dos setores industriais da 
União;

b) Uma vertente estratégica relativa à 
investigação, inovação e digitalização, 
abrangendo as atividades de investigação, 
de desenvolvimento de produtos e 
inovação, de transferência de tecnologias e 
dos resultados da investigação para o 
mercado, o apoio aos dinamizadores do 
mercado e a cooperação entre empresas, o 
apoio à literacia digital, a demonstração e 
a implantação de soluções inovadoras e o 
apoio à expansão das empresas inovadoras, 
bem como a digitalização dos setores 
industriais dos Estados-Membros da 
União;

Or. it

Alteração 335
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma vertente estratégica relativa à 
investigação, inovação e digitalização, 

b) Uma vertente estratégica relativa à 
investigação, inovação e digitalização, 
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abrangendo as atividades de investigação, 
de desenvolvimento de produtos e 
inovação, de transferência de tecnologias e 
dos resultados da investigação para o 
mercado, o apoio aos dinamizadores do 
mercado e a cooperação entre empresas, a 
demonstração e a implantação de soluções 
inovadoras e o apoio à expansão das 
empresas inovadoras, bem como a 
digitalização dos setores industriais da 
União;

abrangendo as atividades de investigação, 
de desenvolvimento de produtos e 
inovação, de transferência de tecnologias e 
dos resultados da investigação para o 
mercado, o apoio aos dinamizadores do 
mercado e a cooperação entre empresas, a 
demonstração e a implantação de soluções 
inovadoras e o apoio à expansão das 
empresas inovadoras, bem como a 
digitalização dos setores industriais da 
União, tendo em devida conta o fosso 
digital entre homens e mulheres;

Or. en

Alteração 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Uma vertente estratégica relativa às 
PME, que abrange o acesso e a 
disponibilização de financiamento, 
sobretudo para as PME, incluindo as 
inovadoras e as que operam nos setores 
culturais e criativos, bem como para as 
pequenas empresas de média capitalização, 
em que, pelo menos, 30 % do volume de 
empréstimos ao abrigo desta vertente 
estratégica deve ser afetada a PME 
lideradas por mulheres;

Or. en

Alteração 337
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 339
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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

Texto da Comissão Alteração

d) Uma vertente estratégica relativa ao d) Uma vertente estratégica relativa ao 
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investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
nacionais de países terceiros;

investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género e a 
igualdade de participação das mulheres 
na economia, em particular no que diz 
respeito à criação de emprego, com o 
objetivo de eliminar a disparidade entre 
homens e mulheres na prestação de 
cuidados mediante a melhoria da 
disponibilidade e da acessibilidade dos 
preços dos serviços de prestação de 
cuidados de qualidade através do FSE +, 
do FEDER, do programa InvestEU, do 
FEADER, bem como na sociedade, e para 
promover as competências, a educação, a 
formação e serviços conexos, o 
empreendedorismo, as infraestruturas 
sociais, incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes, as estruturas 
de acolhimento de crianças, a inovação 
social, os cuidados de saúde, os cuidados 
continuados e a assistência a crianças, em 
particular para famílias monoparentais, 
os cuidados a pessoas com deficiências, a 
inclusão e a acessibilidade, as medidas de 
conciliação entre vida profissional e 
privada, as atividades culturais e criativas 
com um objetivo social, a promoção da 
compreensão entre gerações, e o apoio à 
integração das pessoas vulneráveis, 
incluindo pessoas com deficiência, 
famílias monoparentais, pessoas com 
estatuto socioeconómico desfavorecido, 
mulheres, vítimas/sobreviventes de 
violência baseada no género, pessoas 
LGBTI, minorias étnicas, ciganos, 
nacionais de países terceiros, bem como 
abrigos e linhas telefónicas de apoio às 
vítimas de violência, devendo ser prestada 
especial atenção às regiões rurais, 
montanhosas, ultraperiféricas e menos 
desenvolvidas;

Or. en
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Alteração 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
nacionais de países terceiros;

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde pública 
e educativas, bem como a habitação social 
e o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde pública e 
cuidados continuados, com especial 
atenção para as crianças e os grupos 
vulneráveis, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
nacionais de países terceiros;

Or. en

Alteração 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

Texto da Comissão Alteração

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
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economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
nacionais de países terceiros;

economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
idosos e os nacionais de países terceiros;

Or. it

Alteração 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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

Texto da Comissão Alteração

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
nacionais de países terceiros;

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, as competências, a 
educação, a formação e os serviços 
conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com o 
objetivo de promover a cultura europeia, 
assim como a integração de cidadãos 
europeus vulneráveis;

Or. en
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Alteração 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
nacionais de países terceiros;

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
assegurar a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
nacionais de países terceiros;

Or. en

Alteração 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
especial tendo em conta as transições 

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, que não tenham sido envolvidas, 
investigadas ou julgadas por 
branqueamento de capitais, 
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ecológica e digital e o reforço da 
resiliência, num dos seguintes domínios:

financiamento do terrorismo, evasão ou 
elisão fiscal, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União e 
estejam em consonância com o objetivo de 
neutralidade climática para 2030 da UE, 
de acordo com o consagrado na lei 
europeia do clima e no Regulamento que 
estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável, bem 
como promover a transição digital e o 
reforço da resiliência da sociedade e da 
economia europeia, de acordo com o 
descrito no Anexo V-A (novo), num dos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
especial tendo em conta as transições 
ecológica e digital e o reforço da 
resiliência, num dos seguintes domínios:

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
consonância com as prioridades descritas 
na nova estratégia industrial para uma 
Europa ecológica e digital e o modelo de 
desenvolvimento baseado em ecossistemas 
industriais. A vertente deve apoiar 
projetos que reforçam a competitividade 
das economias dos Estados-Membros, 
promovem o empreendedorismo e 
diminuem a dependência de cadeias de 
abastecimento vulneráveis, em especial 
tendo em conta as transições ecológica e 
digital e o reforço da resiliência, num dos 
seguintes domínios
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Or. en

Alteração 346
Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
especial tendo em conta as transições 
ecológica e digital e o reforço da 
resiliência, num dos seguintes domínios:

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num ou mais Estados-Membros e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
em especial tendo em conta as transições 
ecológica e digital e o reforço da 
resiliência, reforçando ao mesmo tempo a 
competitividade das economias dos 
Estados-Membros, incluindo a 
necessidade de construir a capacidade 
produtiva dos Estados-Membros e 
promover o empreendedorismo e a 
criação de emprego, num dos seguintes 
domínios:

Or. en

Alteração 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
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especial tendo em conta as transições 
ecológica e digital e o reforço da 
resiliência, num dos seguintes domínios:

especial tendo em conta os objetivos 
climáticos e ambientais da UE, 
nomeadamente o objetivo de neutralidade 
climática até 2050 e os objetivos 
estabelecidos no Regulamento XXXX/CC 
(Lei Europeia do Clima), a transição 
digital e o reforço da resiliência, num dos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 348
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
especial tendo em conta as transições 
ecológica e digital e o reforço da 
resiliência, num dos seguintes domínios:

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
especial tendo em conta as necessidades de 
recuperação da pandemia de COVID-19 
da União, as transições ecológica e digital 
e o reforço da resiliência, num dos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Uma vertente relativa ao e) Uma vertente relativa ao 
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investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
especial tendo em conta as transições 
ecológica e digital e o reforço da 
resiliência, num dos seguintes domínios:

investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para os 
Estados-Membros da União, em especial 
tendo em conta a recuperação económica 
e o reforço da resiliência, num dos 
seguintes domínios:

Or. it

Alteração 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil;

i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos que promovam 
a produção ética e sustentável, a 
contratação pública, a gestão e o 
licenciamento não exclusivo de produtos 
pertinentes para a crise, garantindo a sua 
acessibilidade em termos de preços em 
complemento de outros instrumentos da 
União, dispositivos médicos, material 
médico, equipamento de proteção e o 
reforço da capacidade de resposta às crises 
sanitárias e do sistema de proteção civil 
com base em princípio de ampla 
disponibilidade e acessibilidade dos 
preços dos produtos vitais para 
emergências de saúde;

Or. en

Alteração 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil;

i) prestação de cuidados de saúde 
pública de importância crítica, fabrico e 
armazenagem de produtos farmacêuticos, 
dispositivos médicos e material médico, 
reforço da capacidade de resposta às crises 
sanitárias, de sistemas de cuidados de 
saúde pública e do sistema de proteção 
civil;

Or. en

Alteração 352
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil;

i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos e vacinas, 
dispositivos médicos e material médico, 
reforço da capacidade de resposta às crises 
sanitárias e do sistema de proteção civil;

Or. en

Alteração 353
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
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físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas, que devem integrar 
a perspetiva de género e assegurar que, 
na aplicação dessas infraestruturas, não 
se produzem distorções;

Or. en

Alteração 354
Sabine Verheyen
em nome da Comissão da Cultura e da Educação

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais ou baseadas em 
inteligência intelectual, incluindo 
elementos de infraestruturas identificadas 
como críticas nos domínios da energia, dos 
transportes, do ambiente, da saúde, da 
comunicação digital segura, da tecnologia 
5G, da Internet das coisas, das plataformas 
de serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
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infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

social, do audiovisual, da cultura e da 
criatividade, incluindo o património 
cultural, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

Or. en

Alteração 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, mas excluindo as 
atividades relacionadas com a energia 
nuclear e os combustíveis fósseis, dos 
transportes, do ambiente, da saúde, da 
comunicação digital segura, da tecnologia 
5G, da Internet das coisas, das plataformas 
de serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

Or. en

Alteração 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes 
públicos e da mobilidade ativa, do 
ambiente, da água, da saúde, da 
comunicação digital segura e das redes, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, a 
segurança, das comunicações, da 
comunicação social, da educação e 
formação, da infraestrutura eleitoral e das 
instalações sensíveis, bem como terrenos e 
imóveis essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

Or. en

Alteração 357
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G e de redes 
com capacidade de alta velocidade, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
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infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

Or. en

Alteração 358
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da segurança sísmica, da 
saúde, da comunicação digital segura, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

Or. en

Alteração 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da Internet das coisas, das 
plataformas de serviços em linha, da 
computação em nuvem segura, do 
tratamento ou armazenamento de dados, 
das infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

Or. en

Alteração 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) deteção precoce crítica e 
capacidades de resposta institucional e 
económica para reagir perante riscos de 
crise, bem como na apresentação de 
negócios e soluções de continuidade de 
serviços de instituições e do setor público 
e privado;

Or. en
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Alteração 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) investimento e apoio técnico a 
empresas, em particular PME, e a 
comunidades a fim de aumentar a 
resiliência das suas cadeias de valor e 
modelos de negócio;

Or. en

Alteração 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) investimentos cruciais na 
renovação e integração de soluções 
inovadoras no setor da construção, para 
concretizar o objetivo de emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa e um 
setor da construção extremamente 
eficiente na utilização da energia e com 
impacto neutro no clima até 2050. 
Investimentos que contribuem para a 
criação máxima de 2 milhões de empregos 
no setor da construção e que conduzem a 
uma economia limpa como parte do Pacto 
Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) investimento estratégico em 
projetos de energia renováveis com o 
elevado potencial de contribuir de forma 
significativa para a concretização das 
metas previstas na Diretiva (UE) 
2018/2001 e a sua revisão subsequente, 
dado que todas as regiões da União têm 
um potencial significativo de abundantes 
recursos renováveis identificados;

Or. en

Alteração 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-C) apoio às condições para promover 
o empreendedorismo, financiar o 
desenvolvimento do setor privado 
financeiro, incluindo empresas em fase de 
arranque e PME, e a expansão de redes 
de agrupamentos e polos de inovação 
digital, processos de privatização, 
adaptação do desenvolvimento 
tecnológico e do desenvolvimento setorial 
sustentável;

Or. en

Alteração 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalinea ii-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii-D) investimento e apoio técnico para 
promover as competências empresariais, 
para a criação de novas empresas em fase 
de arranque, PME e empresas familiares, 
que irão diversificar e expandir o 
mercado empresarial; investimento e 
apoio técnico para o desenvolvimento de 
redes de agrupamentos e polos de 
inovação digital em todo o continente;

Or. en

Alteração 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) fornecimento de bens e serviços 
essenciais para a exploração e manutenção 
das infraestruturas críticas referidas na 
subalínea ii);

iii) fornecimento de conhecimentos, 
bens, tecnologias e serviços essenciais para 
a exploração e manutenção das 
infraestruturas críticas referidas na 
subalínea ii);

Or. en

Alteração 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 

iv) promoção de uma nova 
industrialização inovadora e sustentável 
da Europa respeitando os princípios 
descritos na nova estratégia industrial 
para uma Europa ecológica e digital e o 
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União, incluindo: modelo de desenvolvimento baseado em 
ecossistemas industriais através de 
tecnologias facilitadoras, transformadoras, 
ecológicas e digitais essenciais e inovações 
revolucionárias em que o investimento seja 
estrategicamente importante para o futuro 
industrial da União, tendo em mente o 
princípio para uma transição justa, 
incluindo:

Or. en

Alteração 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo:

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias 
necessárias com amplas vantagens sociais 
em que o investimento seja 
estrategicamente importante para a 
concretização dos objetivos climáticos e 
ambientais da União e para a 
transformação sustentável da sua base 
industrial, incluindo:

Or. en

Alteração 369
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, sustentáveis e digitais 
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essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo:

essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo:

Or. en

Alteração 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo:

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro sustentável da 
União, incluindo:

Or. en

Alteração 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a) inteligência artificial, cadeia de 
blocos, software, robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, 
tecnologias quânticas, fotónica, 
biotecnologia industrial,

a) inteligência artificial ética, 
tecnologias do livro-razão distribuído, 
software, robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, fotónica, 
biotecnologia industrial,

Or. en
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Alteração 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias 
de economia circular,

b) tecnologias de energias renováveis 
e ações ao abrigo do mecanismo da União 
de financiamento das energias renováveis, 
nos termos do artigo 33.º do Regulamento 
(UE) 2018/1999, tecnologias de 
armazenamento de energia incluindo 
baterias sustentáveis, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio 
ecológico, tecnologias de emissões nulas 
para a indústria, tecnologias de economia 
circular,

Or. en

Alteração 373
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular,

b) tecnologias de eficiência 
energética e energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio 
ecológico produzido com eletricidade de 
energias renováveis, tecnologias de 
descarbonização para a indústria, 
tecnologias de captação e armazenamento 
de carbono, tecnologias de economia 
circular,
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Or. en

Alteração 374
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular,

b) tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular e tecnologias de energia 
nuclear,

Or. en

Alteração 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iv) – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular,

b) tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria e toda a economia, tecnologias de 
captação e armazenamento de carbono, 
tecnologias de economia circular,

Or. en
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Alteração 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) tecnologia aplicada ao setor 
turístico e inovação aplicada ao setor 
agrícola e florestal e às zonas rurais;

Or. it

Alteração 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) turismo sustentável;

Or. en

Alteração 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) instalações industriais para a 
produção em massa de componentes e 
dispositivos de informação, comunicação e 
tecnologia na UE;

v) instalações industriais para a 
reciclagem e  produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE;
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Or. en

Alteração 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) fornecimento e armazenamento de 
fatores de produção críticos para 
intervenientes públicos, empresas ou 
consumidores na UE, incluindo energia, 
matérias-primas ou segurança alimentar, 
tendo em conta a eficiência dos recursos e 
a circularidade em cadeias de valor 
estratégicas;

vi) fornecimento e armazenamento de 
fatores de produção críticos para 
intervenientes públicos, empresas ou 
consumidores na UE, incluindo energia, 
matérias-primas, exceto quando já forem 
abrangidas por requisitos legislativos, ou 
segurança alimentar, tendo em conta a 
necessidade de uma utilização reduzida e 
mais eficiente dos recursos e a 
circularidade em cadeias de valor 
estratégicas;

Or. en

Alteração 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea vii) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

vii) tecnologias e fatores de produção 
críticos para a segurança da União e dos 
seus Estados-Membros, como os setores 
espacial, da defesa e da cibersegurança, e 
produtos de dupla utilização, tal como 
definidos no artigo 2.º, ponto 1, do 
Regulamento (CE) n.º 428/2009 do 
Conselho.

vii) tecnologias e fatores de produção 
críticos para a segurança da União e dos 
seus Estados-Membros, como os setores 
espacial, da segurança e da 
cibersegurança, e componentes civis de 
produtos de dupla utilização, tal como 
definidos no artigo 2.º, ponto 1, do 
Regulamento (CE) n.º 428/2009 do 
Conselho ou qualquer revisão 
subsequente e legislação relacionada.
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Or. en

Alteração 381
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea vii) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no caso dos investimentos 
realizados nos setores espacial, da defesa e 
da cibersegurança, assim como em certos 
projetos com implicações reais e diretas em 
termos de segurança em setores críticos, os 
destinatários finais não podem ser 
controlados por um país terceiro ou por 
entidades de países terceiros, devendo ter 
as respetivas estruturas de gestão executiva 
na União, de modo a proteger a segurança 
da União e dos seus Estados-Membros.

Além disso, no caso dos investimentos 
realizados nos setores espacial, da defesa e 
da cibersegurança, assim como em certos 
projetos com implicações reais e diretas em 
termos de segurança em setores críticos, os 
destinatários finais não podem ser 
controlados por um país terceiro ou por 
entidades de países terceiros, devendo ter 
as respetivas estruturas de gestão executiva 
na União, de modo a proteger a segurança 
da União e dos seus Estados-Membros. 
Estes investimentos devem estar em 
consonância com a igualdade de género, 
que deve promovida a todos os níveis.

Or. en

Alteração 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea vii) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no caso dos investimentos 
realizados nos setores espacial, da defesa e 
da cibersegurança, assim como em certos 
projetos com implicações reais e diretas em 
termos de segurança em setores críticos, os 
destinatários finais não podem ser 
controlados por um país terceiro ou por 
entidades de países terceiros, devendo ter 

Além disso, no caso dos investimentos 
realizados nos setores espacial, da 
segurança e da cibersegurança, assim 
como em certos projetos com implicações 
reais e diretas em termos de segurança em 
setores críticos, os destinatários finais não 
podem ser controlados por um país terceiro 
ou por entidades de países terceiros, 



PE657.232v01-00 294/396 AM\1212517PT.docx

PT

as respetivas estruturas de gestão executiva 
na União, de modo a proteger a segurança 
da União e dos seus Estados-Membros.

devendo ter as respetivas estruturas de 
gestão executiva na União, de modo a 
proteger a segurança da União e dos seus 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea vii) – parágrafo 1-A  (novo)

Texto da Comissão Alteração

O financiamento e o investimento ao 
abrigo desta vertente devem dar 
prioridade a iniciativas que contribuam 
para salvar vidas no curto, médio e longo 
prazo, e uma quota específica de, pelo 
menos, 25 % para projetos de eficiência 
energética e de energias renováveis para 
ativar uma onda de renovação europeia, 
uma iniciativa de painéis solares e apoiar 
a estratégia das energias renováveis 
offshore, bem como assegurar um apoio 
suficiente aos desafios da emergência 
climática e da digitalização.

Or. en

Alteração 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea vii) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo estabelece os 
requisitos eventualmente necessários 
quanto ao controlo e à gestão executiva dos 
destinatários finais para outros setores da 

As atividades não devem ser consideradas 
elegíveis para obter apoio ao abrigo do 
presente regulamento se:
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vertente de investimento estratégico 
europeu, assim como quanto ao controlo 
dos intermediários ao abrigo dessa 
vertente, em função das eventuais 
considerações de segurança ou ordem 
pública.

a) Forem incoerentes com a concretização 
do Acordo de Paris e dos objetivos 
climáticos e ambientais do Pacto 
Ecológico Europeu, nomeadamente o 
objetivo de neutralidade climática até 
2050 e os objetivos estabelecidos no 
Regulamento XXXX/XX (Lei Europeia do 
Clima);
b) Não cumprirem os critérios de «não 
prejudicar significativamente» previstos 
no Regulamento 2020/852 [Regulamento 
que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável 
(Taxonomia da UE)];
c) Forem exercidas num Estado-Membro 
em violação do princípio do Estado de 
direito, em conformidade com o artigo 2.º 
do TUE.
O Conselho Diretivo estabelece os 
requisitos eventualmente necessários 
quanto ao controlo e à gestão executiva dos 
destinatários finais para outros setores da 
vertente de investimento estratégico 
europeu, assim como quanto ao controlo 
dos intermediários ao abrigo dessa 
vertente, em função das eventuais 
considerações de segurança ou ordem 
pública.

Or. en

Alteração 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – subalínea vii) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O Conselho Diretivo estabelece os 
requisitos eventualmente necessários 
quanto ao controlo e à gestão executiva dos 
destinatários finais para outros setores da 
vertente de investimento estratégico 
europeu, assim como quanto ao controlo 
dos intermediários ao abrigo dessa 
vertente, em função das eventuais 
considerações de segurança ou ordem 
pública.

O Conselho Diretivo, equilibrado em 
termos de género, estabelece os requisitos 
eventualmente necessários quanto ao 
controlo e à gestão executiva dos 
destinatários finais para outros setores da 
vertente de investimento estratégico 
europeu, assim como quanto ao controlo 
dos intermediários ao abrigo dessa 
vertente, em função das eventuais 
considerações de segurança ou ordem 
pública.

Or. en

Alteração 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma secção de apoio à 
solvabilidade
i) A garantia da UE pode ser utilizada 
para apoiar financiamento do BEI, 
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.
ii) 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.
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iii) 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 estatais, 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.
iv) Os fundos, veículos de finalidade 
especial ou plataformas de investimento 
devem ter uma gestão comercial que tome 
decisões de investimento ou uma gestão 
independente que esteja plena 
concorrência com todos os outros 
investidores.
v) 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 
incentivadas 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.
vi) As operações ao abrigo da presente 
secção devem ser realizadas de acordo 
com as normas e os procedimentos 
internos do BEI. Todas as informações 
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pertinentes para a avaliação da operação 
são disponibilizadas aos membros do 
Conselho Diretivo e do Comité de 
Investimento.
vii) As garantias ou investimentos do BEI 
são tarifados de acordo com o artigo 12.º.

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 387
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser criado regime para uma 
transição justa que abarque 
horizontalmente todas as vertentes 
estratégicas. O regime para uma transição 
justa compreende investimentos que 
respondem a problemas sociais, 
económicos ou ambientais decorrentes do 
processo de transição para a neutralidade 
climática da UE até 2050 e a 
concretização da meta climática da União 
para 2030 na versão atualmente em vigor, 
beneficiando também as regiões 
identificadas num plano para uma 
transição justa elaborado por um Estado-
Membro em conformidade com o artigo 
[7.º] do Regulamento [Regulamento FTJ].

Or. en
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Alteração 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1A. Deve ser criado um regime para 
uma transição justa, o segundo pilar do 
Mecanismo para uma Transição, que 
abarque horizontalmente todas as 
vertentes estratégicas. Este regime 
compreende investimentos que respondem 
a problemas sociais, económicos ou 
ambientais decorrentes do processo de 
transição para a concretização da meta 
climática da União para 2030 e a 
neutralidade climática da UE até 2050.

Or. en

Alteração 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para tal, a Comissão deve 
atualizar as orientações de investimento 
do InvestEU, estabelecendo os requisitos 
para as operações de investimento 
apoiadas através do Fundo InvestEU, 
incluindo uma secção sobre o regime para 
uma transição justa do InvestEU e as suas 
modalidades de execução.

Or. en

Alteração 390
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma operação de 
financiamento ou investimento proposta ao 
Comité de Investimento referido no artigo 
23.º se enquadra em mais do que uma 
vertente estratégica, é afetada à vertente no 
âmbito da qual o seu objetivo principal ou 
o principal objetivo da maioria dos seus 
subprojetos se enquadra, salvo disposição 
em contrário nas diretrizes em matéria de 
investimento.

2. Quando uma operação de 
financiamento ou investimento proposta ao 
Comité de Investimento referido no artigo 
23.º se enquadra em mais do que uma 
vertente estratégica, é verificada face aos 
critérios de elegibilidade da Taxonomia 
da UE e, em particular, o princípio de 
«não prejudicar significativamente». É 
afetada à vertente no âmbito da qual o seu 
objetivo principal ou o principal objetivo 
da maioria dos seus subprojetos se 
enquadra, salvo disposição em contrário 
nas diretrizes em matéria de investimento.

Or. en

Alteração 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As operações de financiamento e 
investimento devem obter aprovação no 
teste de «não prejudicar 
significativamente» previsto no artigo 17.º 
do Regulamento (UE) n.º 2020/852.

Or. en

Alteração 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental ou social. Em 
caso afirmativo, são aferidas na ótica da 
sustentabilidade ambiental e social, com 
vista a minimizar os efeitos negativos e 
maximizar os benefícios nestes domínios. 
Para o efeito, os promotores de projetos 
que pretendam obter financiamento devem 
fornecer informações adequadas, com base 
nas diretrizes referidas no n.º 4. Se o 
parceiro de execução concluir que não há 
lugar a uma aferição de sustentabilidade, 
deve apresentar uma justificação ao Comité 
de Investimento.

Or. en

Alteração 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
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diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
que sejam incompatíveis com os objetivos 
climáticos não são elegíveis para apoio ao 
abrigo do presente regulamento. Se o 
parceiro de execução concluir que não há 
lugar a uma aferição de sustentabilidade, 
deve apresentar uma justificação ao Comité 
de Investimento. Sempre que o projeto de 
refira a várias vertentes estratégicas e que 
exista, pelo menos, uma vertente 
estratégica compatível com os objetivos 
climáticos, o projeto é considerado 
elegível para o apoio previsto no presente 
regulamento relativamente à 
supramencionada vertente estratégica 
compatível.

Or. it

Alteração 394
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social, incluindo um impacto que seja 
prejudicial para a igualdade entre homens 
e mulheres no mercado de trabalho. Em 
caso afirmativo, são aferidas na ótica da 
sustentabilidade climática, ambiental e 
social e em matéria de igualdade, com 
vista a minimizar os efeitos negativos e 
maximizar os benefícios nestes domínios. 
Para o efeito, os promotores de projetos 
que pretendam obter financiamento devem 
fornecer informações adequadas, com base 
nas diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
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concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

Or. en

Alteração 395
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a evitar os 
efeitos negativos e maximizar os benefícios 
nestes domínios. Para o efeito, os 
promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos e outros objetivos 
ambientais e que não cumpram os 
critérios previstos pela Taxonomia da UE 
não são elegíveis para apoio ao abrigo do 
presente regulamento Se o parceiro de 
execução concluir que não há lugar a uma 
aferição de sustentabilidade, deve 
apresentar uma justificação ao Comité de 
Investimento.

Or. en
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Alteração 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos e ambientais da 
União não são elegíveis para apoio ao 
abrigo do presente regulamento. Se o 
parceiro de execução concluir que não há 
lugar a uma aferição de sustentabilidade, 
deve apresentar uma justificação ao Comité 
de Investimento.

Or. en

Alteração 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
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ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos e/ou sociais não 
são elegíveis para apoio ao abrigo do 
presente regulamento. Se o parceiro de 
execução concluir que não há lugar a uma 
aferição de sustentabilidade, deve 
apresentar uma justificação ao Comité de 
Investimento.

Or. en

Alteração 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos e sociais não são 
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para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

elegíveis para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

Or. en

Alteração 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão deve elaborar 
diretrizes em matéria de sustentabilidade 
que permitam:

Or. it

Alteração 400
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 401
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita à adaptação às 
alterações climáticas, assegurar a 
resiliência face ao potencial impacto 
adverso destas alterações, mediante uma 
avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 
nível climático, incluindo medidas de 
adaptação pertinentes, bem como, no que 
respeita à atenuação das alterações 
climáticas, integrar o custo das emissões 
de gases com efeito de estufa e os efeitos 
positivos das medidas de atenuação dos 
efeitos destas alterações na análise custo-
benefício;

Suprimido

Or. en

Alteração 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita à adaptação às 
alterações climáticas, assegurar a 
resiliência face ao potencial impacto 
adverso destas alterações, mediante uma 
avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 
nível climático, incluindo medidas de 
adaptação pertinentes, bem como, no que 
respeita à atenuação das alterações 
climáticas, integrar o custo das emissões de 
gases com efeito de estufa e os efeitos 
positivos das medidas de atenuação dos 
efeitos destas alterações na análise custo-
benefício;

a) No que respeita à adaptação às 
alterações climáticas, assegurar a 
resiliência face ao potencial impacto 
adverso destas alterações, mediante uma 
avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 
nível climático, incluindo medidas de 
adaptação pertinentes, bem como, no que 
respeita à atenuação das alterações 
climáticas, integrar o custo das emissões de 
gases com efeito de estufa e os efeitos 
positivos das medidas de atenuação dos 
efeitos destas alterações na análise custo-
benefício, incluindo ações e medidas que 
mitigam o impacto na mão de obra e 
protegem os trabalhadores que são 
adversamente afetados por transições 
produtivas;

Or. en

Alteração 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita à adaptação às 
alterações climáticas, assegurar a 
resiliência face ao potencial impacto 
adverso destas alterações, mediante uma 
avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 
nível climático, incluindo medidas de 
adaptação pertinentes, bem como, no que 
respeita à atenuação das alterações 
climáticas, integrar o custo das emissões de 
gases com efeito de estufa e os efeitos 
positivos das medidas de atenuação dos 
efeitos destas alterações na análise custo-
benefício;

a) No que respeita à adaptação às 
alterações climáticas, assegurar a 
resiliência face ao potencial impacto 
adverso destas alterações, mediante uma 
avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 
nível climático, incluindo medidas de 
adaptação pertinentes, bem como, no que 
respeita à atenuação das alterações 
climáticas, integrar o custo das emissões de 
gases com efeito de estufa e os efeitos 
positivos das medidas de atenuação dos 
efeitos destas alterações na análise custo-
benefício, incluindo ações e medidas que 
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mitigam o impacto na mão de obra e 
protegem os trabalhadores que são 
adversamente afetados por transições 
produtivas;

Or. en

Alteração 405
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita à adaptação às 
alterações climáticas, assegurar a 
resiliência face ao potencial impacto 
adverso destas alterações, mediante uma 
avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 
nível climático, incluindo medidas de 
adaptação pertinentes, bem como, no que 
respeita à atenuação das alterações 
climáticas, integrar o custo das emissões de 
gases com efeito de estufa e os efeitos 
positivos das medidas de atenuação dos 
efeitos destas alterações na análise custo-
benefício;

a) No que respeita à adaptação às 
alterações climáticas, assegurar a 
resiliência face ao potencial impacto 
adverso destas alterações, mediante uma 
avaliação dos riscos e vulnerabilidades a 
nível climático, incluindo medidas de 
adaptação pertinentes, bem como, no que 
respeita à atenuação das alterações 
climáticas, integrar o custo das emissões de 
gases com efeito de estufa, aplicando um 
preço de carbono transformador, e os 
efeitos positivos das medidas de atenuação 
dos efeitos destas alterações na análise 
custo-benefício;

Or. en

Alteração 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ter em conta o impacto 
consolidado dos projetos sobre os 
principais elementos dos recursos naturais 

b) Minimizar o impacto consolidado 
dos projetos sobre os principais elementos 
dos recursos naturais em termos de ar, 
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em termos de ar, água, solo e 
biodiversidade;

água, solo e biodiversidade;

Or. en

Alteração 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Avaliar os projetos face ao seu 
contributo para as metas em matéria da 
energia e do clima da União e para o 
objetivo de alcançar um nível nulo de 
emissões líquidas de GEE, o mais tardar, 
até 2040 na União;

Or. en

Alteração 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de género, 
na inclusão social de certas zonas ou 
populações e no desenvolvimento 
económico das zonas e dos setores afetados 
por desafios estruturais, como a 
necessidade de descarbonizar a economia;

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de género, 
na inclusão social de certas zonas ou 
populações e no desenvolvimento 
económico das zonas e dos setores afetados 
por desafios estruturais, como a 
necessidade de descarbonizar a economia, 
incluindo ações e medidas que mitigam o 
impacto na mão de obra e protegem os 
trabalhadores que são adversamente 
afetados por transições produtivas;

Or. en
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Alteração 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de género, 
na inclusão social de certas zonas ou 
populações e no desenvolvimento 
económico das zonas e dos setores afetados 
por desafios estruturais, como a 
necessidade de descarbonizar a economia;

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de género, 
na inclusão social de certas zonas ou 
populações e no desenvolvimento 
económico das zonas e dos setores afetados 
por desafios estruturais, como a 
necessidade de descarbonizar a economia, 
incluindo ações e medidas que mitigam o 
impacto na mão de obra e protegem os 
trabalhadores que são adversamente 
afetados por transições produtivas;

Or. en

Alteração 410
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de género, 
na inclusão social de certas zonas ou 
populações e no desenvolvimento 
económico das zonas e dos setores afetados 
por desafios estruturais, como a 
necessidade de descarbonizar a economia;

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de género 
no mercado de trabalho, na inclusão social 
de certas zonas ou populações e no 
desenvolvimento económico das zonas e 
dos setores afetados por desafios 
estruturais, como a necessidade de 
descarbonizar a economia;

Or. en
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Alteração 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de 
género, na inclusão social de certas zonas 
ou populações e no desenvolvimento 
económico das zonas e dos setores afetados 
por desafios estruturais, como a 
necessidade de descarbonizar a economia;

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, na inclusão social de certas zonas 
e no desenvolvimento económico das 
zonas e dos setores afetados por desafios 
estruturais, como a necessidade de 
descarbonizar a economia;

Or. en

Alteração 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos climáticos;

Suprimido

Or. en

Alteração 413
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos climáticos;

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos de neutralidade climática e 
outros objetivos ambientais, ao abrigo da 
Taxonomia da UE e o princípio de «não 
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prejudicar significativamente»;

Or. en

Alteração 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos climáticos;

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos climáticos e ambientais da 
união;

Or. en

Alteração 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos climáticos;

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos climáticos e/ou dos objetivos 
sociais;

Or. en

Alteração 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea d)



PE657.232v01-00 314/396 AM\1212517PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos climáticos;

d) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos climáticos e sociais;

Or. en

Alteração 417
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Avaliar os projetos face ao seu 
contributo para a transição para a 
neutralidade climática, assente em metas 
vinculadas temporalmente e baseadas na 
ciência, incluindo as metas em matéria de 
energia e do clima para 2030;

Or. en

Alteração 418
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os parceiros de execução devem 
fornecer as informações necessárias ao 
rastreio do investimento que contribui para 
a concretização dos objetivos da União nos 
domínios do clima e do ambiente, com 
base nas diretrizes elaboradas pela 
Comissão.

5. Os parceiros de execução devem 
fornecer as informações necessárias ao 
rastreio do investimento que contribui para 
a concretização dos objetivos da União no 
domínio do ambiente, com base nas 
diretrizes elaboradas pela Comissão.

Or. en

Alteração 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Artigo 7 — n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para efeitos do artigo 7.º, n.º 4, as 
orientações de sustentabilidade 
desenvolvidas pela Comissão Europeia 
devem assentar em critérios estabelecidos 
pelo Regulamento da Taxonomia e devem 
estar em consonância com os objetivos do 
Pacto Ecológico Europeu.

Or. en

Alteração 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6 – parte introdutória

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

6. Os parceiros de execução devem 
fixar o objetivo de contribuir com, pelo 
menos, 80 % do investimento ao abrigo da 
vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis e pelo menos 
65 % ao abrigo da vertente estratégica 
relativa ao investimento europeu para a 
concretização dos objetivos da União em 
matéria de clima e ambiente. Pelo menos 
30% do investimento ao abrigo da 
vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis deve 
contribuir para a concretização do 
objetivo e metas da UE da Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030. Só os 
projetos que cumpram os critérios 
técnicos de elegibilidade pertinentes 
desenvolvidos ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 2020/852 devem ser tidos em 
conta na contribuição para estas metas de 
despesa.

Or. en

Justificação

A presente alteração, em particular a segunda parte, é necessária por motivos imperiosos 
relacionados com a lógica interna do texto e está inextricavelmente ligada a outras 
alterações consideradas admissíveis.

Alteração 422
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. Os parceiros de execução devem 
fixar o objetivo de contribuir com 100 % 
do investimento ao abrigo da vertente 
estratégica relativa às infraestruturas 
sustentáveis e pelo menos 60 % ao abrigo 
da vertente de investimento estratégico 
europeu para a concretização dos objetivos 
da União em matéria de clima e ambiente e 
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em consonância com a Taxonomia da UE 
e o princípio de «não prejudicar 
significativamente».

Or. en

Alteração 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. Os parceiros de execução devem 
fixar o objetivo de contribuir com, pelo 
menos, 50 % do investimento ao abrigo da 
vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis para a 
concretização dos objetivos da União em 
matéria de clima e ambiente.

Or. en

Alteração 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A contribuição do InvestEU para a 
concretização dos objetivos da União em 
matéria do clima e do ambiente será 
monitorizada utilizando os critérios 
previstos no Regulamento que estabelece 
um enquadramento para promover o 
investimento sustentável.

Or. en

Alteração 426
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 33.º, a 
fim de complementar o presente 
regulamento, definindo as diretrizes em 
matéria de investimento para cada uma das 
vertentes estratégicas. As diretrizes em 
matéria de investimento são elaboradas em 
diálogo estreito com o Grupo BEI e outros 
potenciais parceiros de execução.

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 33.º, a 
fim de complementar o presente 
regulamento, definindo as diretrizes em 
matéria de investimento para cada uma das 
vertentes estratégicas, incluindo o regime 
para uma transição justa. As diretrizes em 
matéria de investimento são elaboradas em 
diálogo estreito com o Grupo BEI e outros 
potenciais parceiros de execução.

Or. en

Alteração 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
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Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 33.º, a 
fim de complementar o presente 
regulamento, definindo as diretrizes em 
matéria de investimento para cada uma das 
vertentes estratégicas. As diretrizes em 
matéria de investimento são elaboradas em 
diálogo estreito com o Grupo BEI e outros 
potenciais parceiros de execução.

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 33.º, a 
fim de complementar o presente 
regulamento, definindo as diretrizes em 
matéria de investimento para cada uma das 
vertentes estratégicas, incluindo o regime 
para uma transição justa. As diretrizes em 
matéria de investimento são elaboradas em 
diálogo estreito com o Grupo BEI e outros 
potenciais parceiros de execução.

Or. en

Alteração 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No que respeita às operações de 
financiamento e investimento no âmbito da 
vertente de investimento estratégico 
europeu nos setores espacial, da defesa e 
da cibersegurança, as diretrizes em matéria 
de investimento podem impor restrições no 
que se refere à transferência e 
licenciamento de direitos de propriedade 
intelectual sobre tecnologias críticas ou 
essenciais para salvaguardar a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros.

8. No que respeita às operações de 
financiamento e investimento no âmbito da 
vertente de investimento estratégico 
europeu nos setores espacial, da segurança 
e da cibersegurança, as diretrizes em 
matéria de investimento podem impor 
restrições no que se refere à transferência e 
licenciamento de direitos de propriedade 
intelectual sobre tecnologias críticas ou 
essenciais para salvaguardar a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros.

Or. en

Alteração 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta de regulamento
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Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os montantes atribuídos por um 
Estado-Membro, numa base voluntária, nos 
termos do artigo [10.º, n.º 1] do 
Regulamento [[RDC] número], ou do 
artigo [75.º, n.º 1] do Regulamento [[plano 
estratégico da PAC] número] destinam-se 
ao provisionamento da parte da garantia da 
UE ao abrigo da componente dos Estados-
Membros respeitante às operações de 
financiamento e investimento no Estado-
Membro em causa ou à eventual 
contribuição dos fundos em regime de 
gestão partilhada para a plataforma de 
aconselhamento InvestEU. Esses 
montantes devem ser utilizados para 
contribuir para a realização dos objetivos 
estratégicos especificados no acordo de 
parceria a que se refere o artigo 7.º do 
Regulamento [[RDC] número], nos 
programas ou no plano estratégico da PAC 
que contribuem para o InvestEU.

1. Os montantes atribuídos por um 
Estado-Membro, numa base voluntária, nos 
termos do artigo [10.º, n.º 1] do 
Regulamento [[RDC] número], ou do 
artigo [75.º, n.º 1] do Regulamento [[plano 
estratégico da PAC] número] ou em 
conformidade com a aplicação das 
medidas pertinentes dos planos de 
recuperação e resiliência ao abrigo do 
Regulamento [Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência] destinam-se ao 
provisionamento da parte da garantia da 
UE ao abrigo da componente dos Estados-
Membros respeitante às operações de 
financiamento e investimento no Estado-
Membro em causa ou à eventual 
contribuição dos fundos em regime de 
gestão partilhada ou de contribuições 
adicionais em conformidade com a 
execução das medidas pertinentes dos 
planos de recuperação e resiliência ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência para a plataforma de 
aconselhamento InvestEU. Esses 
montantes devem ser utilizados para 
contribuir para a realização dos objetivos 
estratégicos especificados no acordo de 
parceria a que se refere o artigo 7.º do 
Regulamento [[RDC] número], nos 
programas ou no plano estratégico da PAC 
que contribuem para o InvestEU.

Or. en

Justificação

Para que os fundos a serem disponibilizados ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência dotem as componentes dos Estados-Membros, é necessário que seja programado 
nos planos de recuperação e resiliência dos Estados-Membros e esteja em consonância com 
os objetivos do Regulamento do Mecanismos de Recuperação e Resiliência.

Alteração 430
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Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – terceiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro e a Comissão devem 
concluir um acordo de contribuição ou uma 
alteração ao mesmo no prazo de quatro 
meses a contar da decisão da Comissão que 
adota o acordo de parceria, nos termos do 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento [RDC], 
ou o plano estratégico da PAC ao abrigo do 
Regulamento [PAC], ou em simultâneo 
com a decisão da Comissão que altera um 
programa nos termos do artigo 10.º do 
Regulamento [RDC] ou um plano 
estratégico da PAC em conformidade com 
o artigo 107.º do Regulamento [PAC].

O Estado-Membro e a Comissão devem 
concluir um acordo de contribuição ou uma 
alteração ao mesmo no prazo de dois meses 
a contar da decisão da Comissão que adota 
o acordo de parceria, nos termos do 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento [RDC], 
ou o plano estratégico da PAC ao abrigo do 
Regulamento [PAC], ou em simultâneo 
com a decisão da Comissão que altera um 
programa nos termos do artigo 10.º do 
Regulamento [RDC] ou um plano 
estratégico da PAC em conformidade com 
o artigo 107.º do Regulamento [PAC].

Or. en

Alteração 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 211.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro, a taxa de 
provisionamento da garantia da UE ao 
abrigo da componente dos Estados-
Membros é fixada em 40 %, podendo ser 
ajustada em baixa ou em alta em cada 
acordo de contribuição, a fim de ter em 
conta os riscos associados aos produtos 
financeiros que se prevê utilizar.

O artigo 211.º, n.º 1 do Regulamento 
Financeiro deve ser respeitado na íntegra.

Or. en

Alteração 432
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em derrogação do artigo 213.º, 
n.º 4 do Regulamento Financeiro, após a 
fase de constituição referida no n.º 3, 
alínea a), o provisionamento não pode dar 
origem a reposições anuais, durante a 
disponibilidade dessa parte da garantia da 
UE ao abrigo da componente dos 
Estados-Membros;

b) O artigo 213.º, n.º 4 do 
Regulamento Financeiro deve ser 
respeitado na íntegra.

Or. en

Alteração 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Para a secção de apoio à 
solvabilidade;

Or. en
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Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 435
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 75 % da garantia da UE ao abrigo 
da componente da UE, tal como referido 
no artigo 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo, no 
montante de 56 365 380 000 EUR, é 
concedida ao Grupo BEI. O Grupo BEI 
fornece uma contribuição financeira global 
no montante de 9 418 270 000 EUR. Essa 
contribuição deve ser fornecida de forma a 
facilitar a execução do Fundo InvestEU e a 
realização dos objetivos estabelecidos no 
artigo 14.º, n.º 2.

4. 70 % da garantia da UE ao abrigo 
da componente da UE, tal como referido 
no artigo 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo, no 
montante de 52 607 702 000 EUR, é 
concedida ao Grupo BEI. O Grupo BEI 
fornece uma contribuição financeira global 
no montante de 9 418 270 000 EUR. Essa 
contribuição deve ser fornecida de forma a 
facilitar a execução do Fundo InvestEU e a 
realização dos objetivos estabelecidos no 
artigo 14.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 436
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os restantes 25 % da garantia da 
UE ao abrigo da componente da UE devem 
ser concedidos a outros parceiros de 
execução, que devem igualmente fornecer 
uma contribuição financeira a determinar 
nos acordos de garantia.

5. Os restantes 30 % da garantia da 
UE ao abrigo da componente da UE devem 
ser concedidos a outros parceiros de 
execução, que devem igualmente fornecer 
uma contribuição financeira a determinar 
nos acordos de garantia.
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Or. en

Alteração 437
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 12 — n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em caso de interesse substancial 
na manifestação de interesse de outros 
parceiros de execução, que exceda o nível 
dos restantes 30 % da garantia da UE, a 
Comissão pode reafetar os recursos de 
modo a conceder a garantia a esses 
parceiros de execução.

Or. en

Alteração 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. O apoio da garantia da UE a que se 
refere o artigo 4.º, n.º 2, primeiro e 
segundo parágrafos, é concedido nas 
condições previstas no artigo 4.º, n.º 6, do 
Regulamento [IRUE]. Nos outros casos, o 
apoio da garantia da UE pode ser 
concedido a operações de financiamento e 
investimento abrangidas pelo presente 
regulamento para um período de 
investimento que termina em 31 de 
dezembro de 2027.

7. O apoio da garantia da UE a que se 
refere o artigo 4.º, n.º 2, primeiro e 
segundo parágrafos, é concedido desde que 
a Comissão tenha celebrado um acordo de 
garantia com o parceiro de execução 
dentro dos prazos previstos no artigo 4.º, 
n.º 6, do Regulamento [IRUE]. Nos outros 
casos, o apoio da garantia da UE pode ser 
concedido a operações de financiamento e 
investimento abrangidas pelo presente 
regulamento para um período de 
investimento que termina em 31 de 
dezembro de 2027.

Or. en
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Alteração 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos entre o parceiro de execução 
e o destinatário final ou o intermediário 
financeiro ou outra entidade referida no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), ao abrigo da 
garantia da UE referida no artigo 4.º, 
n.º 2, primeiro e segundo parágrafos, 
devem ser assinados até um ano após o 
parceiro de execução ter aprovado a 
operação de financiamento ou 
investimento em causa. Nos outros casos, 
os contratos entre o parceiro de execução e 
o destinatário final ou o intermediário 
financeiro ou outra entidade referida no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), devem ser 
assinados até 31 de dezembro de 2028.

Os contratos entre o parceiro de execução e 
o destinatário final ou o intermediário 
financeiro ou outra entidade referida no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), devem ser 
assinados até 31 de dezembro de 2028.

Or. en

Alteração 440
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sejam compatíveis com a 
igualdade de género, a orçamentação 
sensível ao género e as orientações em 
matéria de integração da perspetiva de 
género.

Or. en
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Alteração 441
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cumpram a Taxonomia da UE e o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente»;

Or. en

Alteração 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Além dos projetos situados na 
União ou num país ou território 
ultramarino ligado a um Estado-Membro, 
conforme previsto no anexo II do TFUE, o 
Fundo InvestEU pode apoiar os seguintes 
projetos e operações através de operações 
de financiamento e investimento ao abrigo 
de outras vertentes que não a vertente de 
investimento estratégico europeu:

2. Além dos projetos situados na 
União ou num país ou território 
ultramarino ligado a um Estado-Membro, 
conforme previsto no anexo II do TFUE, o 
Fundo InvestEU pode apoiar os seguintes 
projetos e operações através de operações 
de financiamento e investimento ao abrigo 
de outras vertentes que não a vertente de 
investimento estratégico europeu ou o 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade:

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.
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Alteração 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Projetos que envolvam entidades 
localizadas ou sediadas num ou mais 
Estados-Membros e que sejam alargados a 
um ou mais país terceiros, incluindo 
países em vias de adesão, países 
candidatos e potenciais candidatos, países 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
política europeia de vizinhança, pelo EEE 
ou pela EFTA, a um  país ou território 
ultramarino como previsto no anexo II do 
TFUE, ou a um país terceiro associado, 
independentemente de existir ou não um 
parceiro nesses países terceiros ou países 
ou territórios ultramarinos;

a) Projetos que envolvam entidades 
localizadas ou sediadas num ou mais 
Estados-Membros, num país ou território 
ultramarino como previsto no anexo II do 
TFUE;

Or. en

Alteração 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Operações de financiamento e 
investimento em países terceiros referidos 
no artigo 5.º que tenham contribuído para 
um produto financeiro específico.

Suprimido

Or. en

Alteração 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi



PE657.232v01-00 328/396 AM\1212517PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O Fundo InvestEU pode apoiar 
operações de financiamento e investimento 
que financiem destinatários finais que 
sejam entidades jurídicas e estejam 
estabelecidas em qualquer dos seguintes 
países ou territórios:

3. O Fundo InvestEU deve apoiar 
apenas operações de financiamento e 
investimento que financiem destinatários 
finais que sejam entidades jurídicas e 
estejam estabelecidas num Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um país terceiro associado ao 
programa InvestEU nos termos do 
artigo 5.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um país terceiro referido no n.º 2, 
alínea a), quando aplicável;

Suprimido

Or. en
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Alteração 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Outros países terceiros, quando 
necessário para financiar um projeto num 
país ou território referido nas alíneas a), 
b) ou c).

Suprimido

Or. en

Alteração 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o primeiro parágrafo, ao 
abrigo da vertente de investimento 
estratégico europeu, os destinatários 
finais e os intermediários devem ser 
entidades jurídicas que cumpram os 
requisitos estabelecidos no proémio e no 
segundo parágrafo, e o disposto no 
artigo 7.º, n.º 1, alínea e).

Não obstante o primeiro parágrafo, as 
empresas apenas podem beneficiar do 
apoio do InvestUE desde que não paguem 
dividendos ou cupões não obrigatórios 
nem resgatem ações durante o período da 
garantia.

Estas empresas assegurarão ainda que a 
remuneração de um dos quadros 
dirigentes de um beneficiário que recebe o 
apoio do InvestEU não é superior à parte 
fixa da remuneração do membro em 
causa em 31 de dezembro de 2019. No que 
se refere às pessoas que passaram a 
ocupar lugares de direção após a 
concessão deste apoio, o limite aplicável é 
a remuneração fixa mais baixa de 
qualquer um dos quadros dirigentes em 
31 de dezembro de 2019. Não serão pagos, 
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em circunstância alguma, prémios ou 
outros elementos de remuneração 
variáveis, ou comparáveis.

Or. en

Alteração 450
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os investimentos que recebem apoio do 
Fundo para uma Transição Justa ou do 
mecanismo de crédito ao setor público ao 
abrigo do Mecanismo para uma 
Transição Justa são elegíveis para o 
financiamento ao abrigo do artigo 7.º, n.º 
1-A, se o apoio dos referidos mecanismos 
não for superior a 50 % do investimento 
total.

Or. en

Justificação

É importante criar sinergias entre os três pilares do Mecanismo para uma Transição Justa. 
Tornar o FTJ e os projetos do terceiro pilar elegíveis para obter financiamento do regime 
para uma transição justa pode aumentar o impacto do Mecanismo para uma Transição Justa 
nas regiões de transição justa, uma vez que podem ser utlizados para alavancar os 
investimentos com a ajuda do regime para uma transição justa.

Alteração 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Empréstimos, garantias, 
contragarantias, instrumentos do mercado 
de capitais, qualquer outra forma de 
financiamento ou melhoria do risco de 
crédito, incluindo dívida subordinada, 
investimentos em capitais próprios ou 
quase-capital, fornecidas direta ou 
indiretamente através de intermediários 
financeiros, fundos, plataformas de 
investimento ou outros veículos a canalizar 
para os destinatários finais;

a) Empréstimos, garantias, 
contragarantias, instrumentos do mercado 
de capitais, qualquer outra forma de 
financiamento ou melhoria do risco de 
crédito, incluindo dívida híbrida, dívida 
subordinada, investimentos em capitais 
próprios, capital convertível ou quase-
capital, fornecidas direta ou indiretamente 
através de intermediários financeiros, 
fundos, plataformas de investimento ou 
outros veículos a canalizar para os 
destinatários finais;

Or. en

Justificação

Embora parte do texto já tenha sido acordado com o Conselho, a presente alteração reflete a 
abordagem adotada pelos relatores no ficheiro de Apoio à Solvabilidade.

Alteração 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Empréstimos, garantias, 
contragarantias, instrumentos do mercado 
de capitais, qualquer outra forma de 
financiamento ou melhoria do risco de 
crédito, incluindo dívida subordinada, 
investimentos em capitais próprios ou 
quase-capital, fornecidas direta ou 
indiretamente através de intermediários 
financeiros, fundos, plataformas de 
investimento ou outros veículos a canalizar 
para os destinatários finais;

a) Empréstimos, garantias, 
contragarantias, investimentos em capitais 
próprios, fornecidas direta ou 
indiretamente através de intermediários 
financeiros, fundos, plataformas de 
investimento ou outros veículos a canalizar 
para os destinatários finais. Os regimes de 
dívida e de quase-capital serão proibidos e 
excluídos do quadro;

Or. en

Alteração 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os instrumentos elegíveis ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade 
devem resultar na disponibilização de 
capitais próprios ou equiparados às 
empresas a que se refere o artigo 3.º, n.º 2, 
alínea f).

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.



AM\1212517PT.docx 333/396 PE657.232v01-00

PT

Alteração 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os intermediários ao abrigo da 
secção de apoio à solvabilidade devem 
estar estabelecidos num Estado-Membro e 
operar na União. O Conselho Diretivo 
estabelecerá os requisitos necessários no 
que diz respeito ao controlo dos 
intermediários (fundos, veículos de 
finalidade especial e outros) tendo em 
conta todas as considerações de ordem 
pública ou de segurança aplicáveis.

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente aos produtos de 
dívida referidos no artigo 15.º, n.º 1, 
alínea a):

Suprimido

i) o capital e todos os juros e montantes 
devidos ao parceiro de execução mas não 
recebidos por este último em 
conformidade com as condições das 
operações de financiamento antes da 
ocorrência do incumprimento,
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ii) os prejuízos de reestruturação,
iii) as perdas decorrentes de flutuações de 
outras moedas que não o euro nos 
mercados em que são limitadas as 
possibilidades de cobertura a longo prazo;

Or. en

Alteração 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente aos investimentos 
em capitais próprios ou quase-capital 
referidos no artigo 15.º, n.º 1, alínea a): os 
montantes investidos e os custos de 
financiamento conexos, bem como as 
perdas decorrentes de flutuações de outras 
moedas que não o euro;

b) Relativamente aos investimentos 
em capitais próprios referidos no artigo 
15.º, n.º 1, alínea a): os montantes 
investidos e os custos de financiamento 
conexos, bem como as perdas decorrentes 
de flutuações de outras moedas que não o 
euro;

Or. en

Alteração 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea 
a), subalínea i), no que se refere à dívida 
subordinada, qualquer pagamento 
diferido, pagamento reduzido ou saída 
obrigatória é considerado um 
incumprimento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e o Conselho Diretivo 
criado nos termos do artigo 20.º são 
aconselhados por um Conselho Consultivo.

1. A Comissão e o Conselho Diretivo 
criado nos termos do artigo 20.º são 
aconselhados por um Conselho Consultivo, 
composto por membros que participam a 
título gratuito.

Or. it

Alteração 460
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho Consultivo deve 
envidar esforços para assegurar o 
equilíbrio em termos de género, sendo 
composto por:

2. O Conselho Consultivo deve 
assegurar um equilíbrio mínimo de género 
de, pelo menos, 40 % do género menos 
representado, sendo composto por:

Or. en

Alteração 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho Consultivo deve 
envidar esforços para assegurar o 
equilíbrio em termos de género, sendo 

2. O Conselho Consultivo deve 
assegurar o equilíbrio em termos de 
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composto por: género, sendo composto por:

Or. en

Alteração 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A Comissão Europeia pode 
nomear um representante, sem direito de 
voto, dos parceiros sociais europeus, 
limitado ao plano laboral, com base numa 
proposta apresentada pela organização 
cujo representante é admitido para fazer 
parte do Conselho Consultivo.

Or. en

Alteração 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode nomear um 
representante dos parceiros sociais 
europeus, sem direito de voto, limitado ao 
plano laboral, com base numa proposta 
apresentada pela organização cujo 
representante é admitido para fazer parte 
do Conselho Consultivo.

Or. en

Alteração 464



AM\1212517PT.docx 337/396 PE657.232v01-00

PT

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

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. As atas circunstanciadas das 
reuniões do Conselho Consultivo são 
tornadas públicas assim que possível após 
a sua aprovação.

8. As atas circunstanciadas das 
reuniões do Conselho Consultivo são 
tornadas públicas imediatamente após a 
sua aprovação.

Or. it

Alteração 465
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. É criado um Conselho Diretivo do 
programa InvestEU. Este órgão é composto 
por quatro representantes da Comissão, três 
representantes do Grupo BEI e dois 
representantes dos parceiros de execução 
com exceção do Grupo BEI, assim como 
um perito nomeado como membro sem 
direito de voto pelo Parlamento Europeu. O 
perito nomeado como membro sem direito 
de voto pelo Parlamento Europeu não pode 
solicitar nem receber instruções de 
instituições, órgãos ou organismos da 
União, dos governos dos Estados-Membros 
ou de qualquer outro organismo público ou 
privado, devendo agir com plena 
independência. O referido perito deve 
exercer as suas funções de forma imparcial 
e no interesse do Fundo InvestEU.

1. É criado um Conselho Diretivo do 
programa InvestEU. Este órgão é composto 
por quatro representantes da Comissão, três 
representantes do Grupo BEI e dois 
representantes dos parceiros de execução 
com exceção do Grupo BEI, assim como 
um perito nomeado como membro sem 
direito de voto pelo Parlamento Europeu e 
assegura que a composição do Conselho 
Diretivo é, no seu conjunto, equilibrada 
em termos de género. O perito nomeado 
como membro sem direito de voto pelo 
Parlamento Europeu não pode solicitar 
nem receber instruções de instituições, 
órgãos ou organismos da União, dos 
governos dos Estados-Membros ou de 
qualquer outro organismo público ou 
privado, devendo agir com plena 
independência. O referido perito deve 
exercer as suas funções de forma imparcial 
e no interesse do Fundo InvestEU.
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Or. en

Alteração 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Define as orientações estratégicas e 
operacionais para os parceiros de 
execução, designadamente orientações para 
a conceção dos produtos financeiros e para 
outras políticas e procedimentos 
necessários ao funcionamento do Fundo 
InvestEU;

a) Depois de uma consulta regular 
dos representantes dos Estados-Membros 
do Conselho Consultivo na sua forma 
distinta, nos termos do artigo 19.º, n.º 6, 
define as orientações estratégicas e 
operacionais para os parceiros de 
execução, designadamente orientações para 
a conceção dos produtos financeiros e para 
outras políticas e procedimentos 
necessários ao funcionamento do Fundo 
InvestEU;

Or. it

Alteração 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Determinar as orientações a que se 
refere a secção 6, alínea d) do anexo I.

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.
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Alteração 468
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição das operações de 
financiamento e investimento propostas;

a) Uma descrição das operações de 
financiamento e investimento propostas e o 
modo como respeita a Taxonomia da UE 
e o princípio de «não prejudicar 
significativamente»;

Or. en

Alteração 469
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A forma como as operações 
propostas contribuem para alcançar os 
objetivos estratégicos da UE;

b) A forma como as operações 
propostas contribuem para alcançar os 
objetivos estratégicos da UE, em 
particular para a transição para a 
neutralidade climática, assente em metas 
vinculadas temporalmente e baseadas na 
ciência, bem como do Pacto Ecológico e 
de outros objetivos de sustentabilidade;

Or. en

Alteração 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) O impacto do investimento; f) O impacto económico, social, 
regional e ambiental do investimento, com 
referência específica para a criação de 
emprego e para a sustentabilidade;

Or. en

Alteração 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O impacto do investimento; f) O impacto do investimento, com 
referência específica para a criação de 
emprego e para a sustentabilidade;

Or. en

Alteração 472
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O impacto do investimento; f) O impacto do investimento, 
incluindo para o ambiente

Or. en

Alteração 473
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

g-A) Indicadores de sustentabilidade, de 
acordo com o estabelecido no 
regulamento relativo a comunicações de 
sustentabilidade;

Or. en

Alteração 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 33.º, a fim de completar o presente 
regulamento através do estabelecimento 
de elementos adicionais do painel de 
avaliação, designadamente regras 
pormenorizadas para a sua utilização 
pelos parceiros de execução.

Suprimido

Or. it

Alteração 475
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão verifica se as 
operações de financiamento e investimento 
propostas pelos parceiros de execução, 
com exceção do BEI, são conformes ao 
direito e às políticas da União.

1. A Comissão verifica se as 
operações de financiamento e investimento 
propostas pelos parceiros de execução, 
com exceção do BEI, são conformes ao 
direito e às políticas da União, incluindo o 
princípio da igualdade de género.
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Or. en

Alteração 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Assegurar a consecução das metas 
de despesa para o clima e o ambiente 
previstas no artigo 7.º, n.º 6, para a 
vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis e a vertente 
do investimento estratégico europeu;

Or. en

Alteração 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Consultar todas as partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 478
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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i) Assegurar o equilíbrio de género, 
o Comité de Investimento deve estar 
empenhado em adotar estratégias e 
procedimentos para assegurar o equilíbrio 
de género no seu seio.

Or. en

Alteração 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Duas vezes por ano, o Comité de 
Investimento deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
lista de todas as conclusões que tiver 
adotado nos seis meses anteriores, bem 
como os painéis de avaliação publicados 
correspondentes. Devem ser incluídas 
todas as decisões que indefiram a 
utilização da garantia da UE e respeitados 
requisitos de estrita confidencialidade.

Duas vezes por ano, o Comité de 
Investimento deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
lista de todas as conclusões que tiver 
adotado nos seis meses anteriores, bem 
como os painéis de avaliação publicados 
correspondentes. Devem ser incluídas 
todas as decisões que indefiram a 
utilização da garantia da UE e informações 
sobre o progresso realizado para as metas 
de despesa para o clima e o ambiente 
previstas no artigo 7.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A partir da data em que for 
constituído, o Comité de Investimento é 
igualmente responsável pela aprovação da 

8. A partir da data em que for 
constituído, o Comité de Investimento é 
igualmente responsável pela aprovação da 
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utilização da garantia da UE ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2015/1017 até ao termo 
do período de investimento previsto no 
referido regulamento. As propostas são 
avaliadas em conformidade com os 
critérios estabelecidos no referido 
regulamento. As propostas são avaliadas 
pelas formações do Comité de 
Investimento responsáveis pela vertente 
relativa à sustentabilidade das 
infraestruturas e pela vertente de 
investimento estratégico europeu. O artigo 
22.º não é aplicável a essas propostas.

utilização da garantia da UE ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2015/1017 até ao termo 
do período de investimento previsto no 
referido regulamento. As propostas são 
avaliadas em conformidade com os 
critérios estabelecidos no referido 
regulamento. As propostas são avaliadas 
pelas formações do Comité de 
Investimento responsáveis pela vertente 
relativa à sustentabilidade das 
infraestruturas e pela vertente de 
investimento estratégico europeu. Todos os 
organismos participantes na tomada de 
decisões e na seleção de projetos agem em 
conformidade com os princípios da 
transparência, da responsabilidade e da 
participação garantida das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
da sociedade civil. São constituídos por 
peritos independentes de várias 
especialidades técnicas, nomeadamente 
peritos em questões climáticas, e 
procuram manter o equilíbrio de género. 
As informações sobre os projetos, o 
processo de seleção e a tomada de 
decisões são publicadas, respeitando-se as 
informações comercialmente sensíveis.

Or. en

Alteração 481
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão cria a plataforma de 
aconselhamento InvestEU. A referida 
plataforma apoia a identificação, 
preparação, desenvolvimento, estruturação, 
contratação e execução dos projetos de 
investimento, procurando reforçar a 
capacidade dos promotores de projetos e 
intermediários financeiros para executar 

1. A Comissão cria a plataforma de 
aconselhamento InvestEU. A referida 
plataforma apoia a identificação, 
preparação, desenvolvimento, estruturação, 
contratação e execução dos projetos de 
investimento, procurando reforçar a 
capacidade dos promotores de projetos e 
intermediários financeiros para executar 
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operações de financiamento e 
investimento. Esse apoio pode abranger 
qualquer etapa do ciclo de vida de um 
projeto ou do financiamento de uma 
entidade apoiada.

operações de financiamento e 
investimento. Esse apoio pode abranger 
qualquer etapa do ciclo de vida de um 
projeto ou do financiamento de uma 
entidade apoiada. Deve ser previsto um 
sítio Web, em várias línguas, 
especificamente para fornecer apoio e 
informações.

Or. en

Alteração 482
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O setor do ensino e formação 
representa uma função fundamental para 
qualquer recuperação sustentável ao nível 
da UE, tendo sido um setor gravemente 
afetado no contexto da pandemia de 
COVID-19. O programa InvestEU deverá 
contribuir para reforçar a sua 
competitividade a longo prazo, através do 
apoio a ações destinadas a promover um 
setor do ensino e formação sustentável, 
inovador e digital. Deve ser previsto apoio 
especial para as PME e as organizações 
no domínio que carece de financiamento 
para continuar a desenvolver as suas 
atividades.

Or. en

Alteração 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Sempre que necessário, presta 
assistência aos promotores dos projetos no 
desenvolvimento dos mesmos, para que 
cumpram os objetivos enunciados nos 
artigos 3.º e 7.º e os critérios de 
elegibilidade estabelecidos no artigo 13.º, 
facilitando a criação de projetos 
importantes de interesse europeu comum e 
de mecanismos agregadores de projetos de 
pequena dimensão, designadamente através 
das plataformas de investimento a que se 
refere a alínea f), desde que tal assistência 
não prejudique as conclusões do Comité de 
Investimento quanto à cobertura desses 
projetos pela garantia da UE;

c) Sempre que necessário, presta 
assistência aos promotores dos projetos no 
desenvolvimento dos mesmos, em 
particular as administrações e 
comunidades locais, para que cumpram os 
objetivos enunciados nos artigos 3.º e 7.º e 
os critérios de elegibilidade estabelecidos 
no artigo 13.º, facilitando a criação de 
projetos importantes de interesse europeu 
comum, em conformidade com os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União, tendo especificamente em 
consideração o regulamento que 
estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável e 
uma maior transparência na sua 
aplicação, e de mecanismos agregadores 
de projetos de pequena dimensão, 
designadamente através das plataformas de 
investimento a que se refere a alínea f), 
desde que tal assistência não prejudique as 
conclusões do Comité de Investimento 
quanto à cobertura desses projetos pela 
garantia da UE;

Or. en

Alteração 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Sempre que necessário, presta 
assistência aos promotores dos projetos no 
desenvolvimento dos mesmos, para que 
cumpram os objetivos enunciados nos 
artigos 3.º e 7.º e os critérios de 
elegibilidade estabelecidos no artigo 13.º, 
facilitando a criação de projetos 
importantes de interesse europeu comum e 
de mecanismos agregadores de projetos de 

c) Sempre que necessário, presta 
assistência aos promotores dos projetos no 
desenvolvimento dos mesmos, para que 
cumpram os objetivos enunciados nos 
artigos 3.º e 7.º e os critérios de 
elegibilidade estabelecidos no artigo 13.º, 
facilitando a criação de projetos 
importantes de interesse europeu comum, 
uma transição justa para uma economia 
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pequena dimensão, designadamente através 
das plataformas de investimento a que se 
refere a alínea f), desde que tal assistência 
não prejudique as conclusões do Comité de 
Investimento quanto à cobertura desses 
projetos pela garantia da UE;

hipocarbónica para as regiões mais 
afetadas e de mecanismos agregadores de 
projetos de pequena dimensão, 
designadamente através das plataformas de 
investimento a que se refere a alínea f), 
desde que tal assistência não prejudique as 
conclusões do Comité de Investimento 
quanto à cobertura desses projetos pela 
garantia da UE;

Or. en

Alteração 485
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Facilita a criação de plataformas 
colaborativas para efeitos de intercâmbios 
e partilha de dados, conhecimentos e 
melhores práticas entre pares, a fim de 
apoiar a criação da reserva de projetos e o 
desenvolvimento setorial;

e) Facilita a criação de plataformas 
colaborativas para efeitos de intercâmbios 
e partilha de dados, conhecimentos e 
melhores práticas entre pares, a fim de 
apoiar a criação da reserva de projetos e o 
desenvolvimento setorial, bem como de 
incubadoras de projetos ao nível local, 
que reúnem inovadores, promotores e 
financiadores de projetos;

Or. en

Alteração 486
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Apoia ações de reforço das 
capacidades para desenvolver capacidades, 
competências e processos organizacionais, 
acelerando a preparação das organizações 

h) Apoia ações de reforço das 
capacidades para desenvolver capacidades, 
competências e processos organizacionais, 
acelerando a preparação das organizações 
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para o investimento, por forma a que as 
autoridades públicas e os promotores de 
projetos possam constituir reservas de 
projetos de investimento, desenvolver 
instrumentos financeiros e plataformas de 
investimento e gerir projetos, e os 
intermediários financeiros possam executar 
operações de financiamento e investimento 
em prol de entidades confrontados com 
dificuldades de acesso ao financiamento, 
inclusivamente através do apoio ao 
desenvolvimento de capacidades de 
avaliação dos riscos ou de conhecimentos 
setoriais específicos;

para o investimento, por forma a que as 
autoridades públicas e os promotores de 
projetos possam constituir reservas de 
projetos de investimento, desenvolver 
instrumentos financeiros e plataformas de 
investimento e gerir projetos, e os 
intermediários financeiros possam executar 
operações de financiamento e investimento 
em prol de entidades confrontados com 
dificuldades de acesso ao financiamento, 
inclusivamente através do apoio ao 
desenvolvimento de capacidades de 
avaliação dos riscos ou de conhecimentos 
setoriais específicos e da criação de 
incubadoras de projetos a nível local e 
regional que reúnem inovadores, 
promotores e financiadores de projetos, e 
contribuem para que os projetos sejam 
elegíveis para financiamento;

Or. en

Alteração 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) prestação de apoio a operações de 
financiamento e de investimento ao 
abrigo da secção apoio à solvabilidade.

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.
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Alteração 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão celebra acordos de 
aconselhamento com cada parceiro de 
aconselhamento sobre a execução de uma 
ou mais iniciativas de aconselhamento. 
Podem ser cobradas comissões pelos 
serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 
parte dos custos associados à prestação 
desses serviços, exceto pelos serviços 
prestados a promotores públicos de 
projetos ou a instituições sem fins 
lucrativos, que são gratuitos quando tal se 
justificar. As comissões cobradas às PME 
pelos serviços referidos no n.º 2 são 
limitadas a um terço dos custos associados 
à prestação desses serviços.

4. A Comissão celebra acordos de 
aconselhamento com cada parceiro de 
aconselhamento sobre a execução de uma 
ou mais iniciativas de aconselhamento. 
Podem ser cobradas comissões pelos 
serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 
parte dos custos associados à prestação 
desses serviços, exceto pelos serviços 
prestados a promotores públicos de 
projetos ou a instituições sem fins 
lucrativos, que são gratuitos quando tal se 
justificar. As comissões cobradas às PME 
pelos serviços referidos no n.º 2 são 
limitadas a um quarto dos custos 
associados à prestação desses serviços.

Or. it

Alteração 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
Financiamento de serviços de 

aconselhamento e assistência técnica
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 
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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.
A Comissão implementa este montante em 
regime de gestão direta ou indireta, como 
referido no artigo 62.º, n.º 1, alíneas a) e 
c), do Regulamento Financeiro.
Um montante de 80 000 000 EUR, dentro 
do montante referido no primeiro 
parágrafo, constitui uma receita afetada 
externa nos termos do artigo 21.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro e está sujeito ao 
disposto no artigo 4.º, n.os 4, e 8, do 
Regulamento [Instrumento de 
Recuperação da União Europeia].»

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 490
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do Parlamento Europeu 
ou do Conselho, o presidente do Conselho 
Diretivo presta informações sobre o 
desempenho do Fundo InvestEU à 
instituição requerente, nomeadamente 

1. A pedido do Parlamento Europeu 
ou do Conselho, o presidente do Conselho 
Diretivo presta informações sobre o 
desempenho do Fundo InvestEU à 
instituição requerente, nomeadamente 
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participando numa audição perante o 
Parlamento Europeu.

participando numa audição perante o 
Parlamento Europeu. Devem ser 
apresentadas avaliações periódicas ao 
Parlamento Europeu, sendo também 
disponibilizadas ao público.

Or. en

Alteração 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do Parlamento Europeu 
ou do Conselho, o presidente do Conselho 
Diretivo presta informações sobre o 
desempenho do Fundo InvestEU à 
instituição requerente, nomeadamente 
participando numa audição perante o 
Parlamento Europeu.

1. A pedido do Parlamento Europeu 
ou do Conselho, o presidente do Conselho 
Diretivo e o presidente do Comité de 
Investimento prestam informações sobre o 
desempenho do Fundo InvestEU à 
instituição requerente, nomeadamente 
participando numa audição perante o 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presidente do Conselho Diretivo 
deve responder, oralmente ou por escrito, 
às perguntas que o Parlamento Europeu ou 
o Conselho dirigirem ao Fundo InvestEU 
no prazo de cinco semanas a contar da sua 
receção.

2. O presidente do Conselho Diretivo 
e o presidente do Comité de Investimento 
prestam devem responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que o Parlamento 
Europeu ou o Conselho dirigirem ao Fundo 
InvestEU no prazo de cinco semanas a 
contar da sua receção.
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Or. en

Alteração 493
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Figuram no anexo III do presente 
regulamento os indicadores destinados a 
dar conta dos progressos realizados pelo 
programa InvestEU na consecução do 
objetivo geral e dos objetivos específicos 
estabelecidos no artigo 3.º.

1. Figuram no anexo III do presente 
regulamento os indicadores destinados a 
dar conta dos progressos realizados pelo 
programa InvestEU na consecução do 
objetivo geral e dos objetivos específicos 
estabelecidos no artigo 3.º. Devem refletir 
dados sensíveis à perspetiva de género e a 
sua elaboração deve ter em conta as 
questões de género, integrando esses 
dados, sempre que possível, nas 
avaliações de impacto em função do 
género. Desta forma, o acompanhamento 
também colmatará lacunas nos setores 
feminizados e abordará a igualdade de 
oportunidades e a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 494
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Figuram no anexo III do presente 
regulamento os indicadores destinados a 
dar conta dos progressos realizados pelo 
programa InvestEU na consecução do 
objetivo geral e dos objetivos específicos 

1. Figuram no anexo III do presente 
regulamento os indicadores de 
sustentabilidade destinados a dar conta da 
articulação com os critérios de 
elegibilidade da Taxonomia da UE e dos 
progressos realizados pelo programa 
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estabelecidos no artigo 3.º. InvestEU na consecução do objetivo geral 
e dos objetivos específicos estabelecidos 
no artigo 3.º, em particular a neutralidade 
climática, a economia circular e outro 
objetivos ambientais.

Or. en

Alteração 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho deve assegurar 
que os dados para o acompanhamento da 
execução e dos resultados sejam recolhidos 
de forma eficiente, efetiva e atempada, 
permitindo um acompanhamento adequado 
da carteira de riscos e garantias. Para o 
efeito, são impostos aos parceiros de 
execução, aos parceiros de aconselhamento 
e aos outros destinatários dos fundos da 
União, consoante o caso, requisitos 
proporcionados em matéria de 
apresentação de relatórios.

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho deve assegurar 
que os dados para o acompanhamento da 
execução e dos resultados sejam recolhidos 
de forma eficiente, efetiva e atempada, 
permitindo um acompanhamento adequado 
da carteira de riscos e garantias, bem como 
para avaliações de impacto de género. 
Para o efeito, são impostos aos parceiros de 
execução, aos parceiros de aconselhamento 
e aos outros destinatários dos fundos da 
União, consoante o caso, requisitos 
proporcionados em matéria de 
apresentação de relatórios.

Or. en

Alteração 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão apresenta relatórios 3. A Comissão apresenta relatórios 
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sobre a execução do programa InvestEU 
em conformidade com os artigos 241.º e 
250.º do Regulamento Financeiro. Em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro, o relatório anual 
deve fornecer informações sobre o grau de 
execução do programa em relação aos seus 
objetivos e indicadores de desempenho. 
Para o efeito, cada parceiro de execução 
deve fornecer, anualmente, as informações 
necessárias para que a Comissão possa 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
apresentação de relatórios, incluindo 
informação sobre o funcionamento da 
garantia da UE.

sobre a execução do programa InvestEU 
em conformidade com os artigos 241.º e 
250.º do Regulamento Financeiro. Em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro, o relatório anual 
deve fornecer informações sobre o grau de 
execução do programa em relação aos seus 
objetivos e indicadores de desempenho. 
Para o efeito, cada parceiro de execução 
deve fornecer, anualmente, as informações 
necessárias para que a Comissão possa 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
apresentação de relatórios, incluindo 
informação sobre o funcionamento da 
garantia da UE. Se for caso disso, relatório 
anual deve ser acompanhados de 
propostas legislativas de alteração ao 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– As operações ao abrigo da secção 
de apoio á solvabilidade devem ser 
comunicadas em separado, conforme o 
que se mostre adequado e de acordo com 
o previsto no acordo de garantia.

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
devido à COVID-19 não deve ser abandonada.
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Alteração 498
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As avaliações do programa 
InvestEU devem ser efetuadas 
oportunamente a fim de poderem ser tidas 
em conta no processo de tomada de 
decisão.

1. As avaliações do programa 
InvestEU devem abranger o impacto 
ambiental de um projeto ou uma atividade 
com base em indicadores harmonizados 
de sustentabilidade, contabilidade do 
património natural, análise ao ciclo de 
vida, acompanhamento da ação climática 
e aferição da sustentabilidade, e deve ser 
efetuadas oportunamente a fim de poderem 
ser tidas em conta no processo de tomada 
de decisão.

Or. en

Alteração 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de setembro de 2024, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação intercalar independente do 
programa InvestEU, nomeadamente que se 
refere à utilização da garantia da UE, ao 
cumprimento pelo Grupo do BEI das 
obrigações que lhe incumbem por força do 
artigo 10.º, n.º 1, alíneas b) e c), à 
atribuição da garantia da UE prevista no 
artigo 12.º, n.os 4 e 5, à concretização da 
plataforma de aconselhamento InvestEU, 
assim como às dotações orçamentais 
previstas no artigo 10.º, n.º 1, alínea d), 
subalínea i), e no artigo 7.º, n.º 6. A 

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

avaliação deve demonstrar, nomeadamente, 
de que forma a inclusão dos parceiros de 
execução e dos parceiros de 
aconselhamento na execução do programa 
InvestEU contribuiu para atingir as metas 
do programa, bem como para a realização 
dos objetivos políticos da UE, em especial 
no que respeita ao valor acrescentado e ao 
equilíbrio geográfico e setorial das 
operações de financiamento e investimento 
apoiadas. A avaliação deve incidir 
igualmente sobre a execução da aferição de 
sustentabilidade nos termos do artigo 7.º, 
n.º 3, e sobre a prioridade conferida às 
PME no âmbito da vertente estratégica 
relativa às PME prevista no artigo 7.º, 
n.º 1, alínea c). Se for caso disso, relatório 
intercalar deve ser acompanhados de 
propostas legislativas de alteração ao 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Capítulo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Transparência e visibilidade (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Os parceiros de execução e os 
parceiros de aconselhamento devem 
reconhecer a origem do financiamento e 
assegurar a visibilidade do financiamento 
da União (nomeadamente aquando da 
promoção das ações e dos seus 
resultados), fornecendo informações 
coerentes, eficazes e orientadas para 
diferentes públicos, incluindo a 
comunicação social e a população em 
geral.

Suprimido

A aplicação dos requisitos previstos no 
primeiro parágrafo aos projetos nos 
setores espacial e da defesa está 
subordinada ao respeito das eventuais 
obrigações de confidencialidade ou de 
sigilo.

Or. it

Alteração 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A aplicação dos requisitos previstos no 
primeiro parágrafo aos projetos nos setores 
espacial e da defesa está subordinada ao 
respeito das eventuais obrigações de 
confidencialidade ou de sigilo.

A aplicação dos requisitos previstos no 
primeiro parágrafo aos projetos nos setores 
espacial e da segurança está subordinada 
ao respeito das eventuais obrigações de 
confidencialidade ou de sigilo.

Or. en

Alteração 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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A Comissão publica no seu portal Web 
informações sobre as operações de 
financiamento e investimento nas quais 
especifica os impactos e os benefícios 
esperados dos projetos, assegurando a 
proteção de informações confidenciais e 
comercialmente sensíveis. De acordo com 
as políticas de transparência pertinentes e 
com as regras da União em matéria de 
proteção de dados e de acesso aos 
documentos e à informação, os parceiros 
de execução e outros beneficiários dos 
fundos da União devem, de forma pró-
ativa e sistemática, disponibilizar ao 
público, nos seus sítios Web, informações 
sobre as operações de financiamento e 
investimento abrangidas por este 
programa e, em especial, sobre a forma 
como esses projetos contribuem para o 
cumprimento dos objetivos e requisitos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 504
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para aumentar a transparência, o 
instrumento deve dispor de uma base de 
dados pública com informações relativas 
à afetação por parte dos Estados-
Membros e deve ser incluída no sistema 
de transparência financeira da Comissão 
Europeia.

Or. en

Alteração 505
Frances Fitzgerald
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no 
artigo 209.º, n.º 3, primeiro e último 
parágrafos, do Regulamento Financeiro, as 
receitas, os reembolsos e as recuperações 
provenientes de instrumentos financeiros 
criados pelos programas referidos no 
anexo IV do presente regulamento podem 
ser utilizados para o provisionamento da 
garantia da UE ao abrigo do presente 
regulamento, tendo em conta o disposto no 
artigo [4.º] do Regulamento [mecanismo 
de crédito ao setor público].

1. Em derrogação do disposto no 
artigo 209.º, n.º 3, primeiro e quarto 
parágrafos, do Regulamento Financeiro, as 
receitas, os reembolsos e as recuperações 
provenientes de instrumentos financeiros 
criados pelos programas referidos no 
anexo IV do presente regulamento devem 
ser utilizados para o provisionamento da 
garantia da UE ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O regulamento do mecanismo de crédito ao setor público ao abrigo do Mecanismo para uma 
Transição Justa visa apoiar as entidades do setor público e ser financiado a partir do 
orçamento da União.

Alteração 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todos os instrumentos financeiros 
criados pelos programas referidos no 
anexo IV do presente regulamento e a 
garantia da UE criada pelo Regulamento 
(UE) n.º 2015/1017, a garantia 
orçamental criada ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 2015/1017 podem, 
se for caso disso e mediante avaliação 
prévia, ser fundidos com os criados ao 
abrigo do presente regulamento.
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Or. en

Alteração 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os parceiros de execução pode 
apresentar à Comissão operações de 
financiamento e investimento aprovadas 
pelos mesmos desde a celebração do 
acordo de garantia pertinente até às 
primeiras nomeações de todos os 
membros do Comité de Investimento 
efetuadas após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todos os instrumentos financeiros 
criados pelos programas referidos no 
anexo IV do presente regulamento e a 
garantia orçamental criada ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 2015/1017 podem, 
se for caso disso e mediante avaliação 
prévia, ser fundidos com os criados ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. en

Alteração 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Em derrogação do disposto no 
artigo 209.º, n.º 3, segundo e terceiro 
parágrafos, do Regulamento Financeiro, 
as receitas e os reembolsos provenientes 
de instrumentos financeiros criados pelos 
programas referidos no anexo IV do 
presente regulamento e a garantia 
orçamental criada ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 2015/1017 que 
tenham sido fundidos com a garantia da 
UE criada ao abrigo do presente 
regulamento, em conformidade com o 
disposto no artigo 34.º, n.º 4, constituem, 
respetivamente, receitas afetadas internas 
na aceção do artigo 25.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro para a garantia 
da UE criada pelo presente regulamento e 
reembolsos para a Garantia da UE criada 
pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão avalia as operações a 
que se refere o n.º 3-A e decide se a 
cobertura da garantia da UE se aplica às 
mesmas.

Or. en

Alteração 511
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os parceiros de execução pode 
apresentar à Comissão operações de 
financiamento e investimento aprovadas 
pelos mesmos desde a celebração do 
acordo de garantia pertinente até às 
primeiras nomeações de todos os 
membros do Comité de Investimento 
efetuadas após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os parceiros de execução podem 
apresentar à Comissão operações de 
financiamento e investimento aprovadas 
pelos mesmos desde a data de entrada em 
vigor do presente regulamento até à 
celebração do acordo de garantia 
pertinente.

Or. en

Alteração 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 34, n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração
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3-D. A Comissão avalia as operações a 
que se refere o n.º 3-C e decide se a 
cobertura da garantia da UE se aplica às 
mesmas desde a data de celebração dos 
acordos de garantia pertinentes, após o 
que os parceiros de execução podem 
assinar as operações de financiamento e 
investimento.

Or. en

Alteração 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Artigo 34, n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. A Comissão avalia as operações a 
que se refere o n.º 6 e decide se a 
cobertura da garantia da UE se aplica às 
mesmas.

Or. en

Alteração 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. O período de investimento durante 
o qual a garantia da UE pode ser 
concedida para apoiar operações de 
financiamento e investimento abrangidas 
pelo presente regulamento deve vigorar 
até à celebração do acordo de garantia 
entre a Comissão e o BEI, ao abrigo da 
proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Programa InvestEU para operações do 
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BEI, relativamente ás quais tenha sido 
assinado um contrato entre o BEI e o 
beneficiário ou o intermediário financeiro 
até 31 de dezembro de 2022; a celebração 
do acordo de garantia entre a Comissão e 
o Fundo Europeu de Investimento ao 
abrigo da proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria o Programa InvestEU para operações 
do Fundo Europeu de Investimento, 
relativamente às quais tenha sido 
assinado um contrato entre o Fundo 
Europeu de Investimento e o beneficiário 
ou o intermediário financeiro até 31 de 
dezembro de 2022;

Or. en

Alteração 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. Todos os instrumentos financeiros 
criados pelos programas referidos no 
anexo IV do presente regulamento e a 
garantia da UE criada pelo Regulamento 
(UE) n.º 2015/1017, a garantia 
orçamental criada ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 2015/1017 podem, 
se for caso disso e mediante avaliação 
prévia, ser fundidos com os criados ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. en

Alteração 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-F (novo)



AM\1212517PT.docx 365/396 PE657.232v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3-F. Em derrogação do disposto no 
artigo 209.º, n.º 3, segundo e terceiro 
parágrafos, do Regulamento Financeiro, 
as receitas e os reembolsos provenientes 
de instrumentos financeiros criados pelos 
programas referidos no anexo IV do 
presente regulamento e a garantia 
orçamental criada ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 2015/1017 que 
tenham sido fundidos com a garantia da 
UE criada ao abrigo do presente 
regulamento, em conformidade com o 
disposto no n.º 3-F do presente artigo, 
constituem, respetivamente, receitas 
afetadas internas na aceção do artigo 25.º, 
n.º 1, do Regulamento Financeiro para a 
garantia da UE criada pelo presente 
regulamento e reembolsos para a 
Garantia da UE criada pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Até 10 166 620 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b);

b) Até 11 250 000 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b);

Or. en

Alteração 519
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
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Anexo I – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Até 10 166 620 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b);

b) Até 11 250 000 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b);

Or. en

Alteração 520
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Até 10 166 620 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea c);

c) Até 13 000 000 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea c);

Or. en

Alteração 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Até 10 166 620 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea c);

c) Até 12 500 000 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea c);

Or. en

Alteração 522
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
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Anexo I – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Até 3 614 800 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea d);

d) Até 5 567 500 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea d);

Or. en

Alteração 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Até 3 614 800 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea d);

d) Até 5 567 500 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea d);

Or. en

Alteração 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Até 4 900 000 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea e).

Or. en

Justificação

A alteração tem por finalidade apresentar como 6.ª vertente do InvestEU a ação proposta 
pela Comissão Europeia ao abrigo do FEIE através do Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade, bem como a proposta de meios orçamentais que a acompanha no âmbito do 
atual QFP. A intenção de ajudar as empresas da UE a enfrentar problemas de solvabilidade 
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devido à COVID-19 não deve ser abandonada.

Alteração 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As operações de financiamento e 
investimento inseridas em vertentes que 
não a de investimentos estratégicos 
europeus podem dizer respeito a um ou 
mais dos domínios a seguir indicados.

As operações de financiamento e 
investimento inseridas em vertentes que 
não a de investimentos estratégicos 
europeus podem fazer face a grandes 
necessidades de investimento urgente 
relacionadas com a pandemia de COVID-
19 e o seu impacto social, económico e 
para a saúde, bem como promover os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu e a 
transição justa para uma economia com 
impacto neutro para a economia até 2050, 
e podem dizer respeito a um ou mais dos 
domínios a seguir indicados.

Or. en

Alteração 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As operações de financiamento e 
investimento inseridas em vertentes que 
não a de investimentos estratégicos 
europeus podem dizer respeito a um ou 
mais dos domínios a seguir indicados.

As operações de financiamento e 
investimento inseridas em vertentes que 
não a de investimentos estratégicos 
europeus limitam-se a um ou mais dos 
domínios a seguir indicados.

Or. en
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Alteração 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações de financiamento e 
investimento na vertente de investimentos 
estratégicos europeus devem inserir-se nos 
domínios estabelecidos no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea e). Podem, nomeadamente, incluir 
projetos importantes de interesse europeu 
comum.

As operações de financiamento e 
investimento na vertente de investimentos 
estratégicos europeus devem inserir-se nos 
domínios estabelecidos no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea e). Podem, nomeadamente, incluir 
projetos importantes de interesse europeu 
comum em conformidade com os objetivos 
climáticos e ambientais da União, tendo 
especificamente em consideração o 
regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável.

Or. en

Alteração 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações de financiamento e 
investimento na vertente de investimentos 
estratégicos europeus devem inserir-se nos 
domínios estabelecidos no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea e). Podem, nomeadamente, incluir 
projetos importantes de interesse europeu 
comum.

As operações de financiamento e 
investimento na vertente de investimentos 
estratégicos europeus devem inserir-se nos 
domínios estabelecidos no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea e). Podem, nomeadamente, incluir 
projetos importantes de interesse europeu 
comum, bem como atividades e ativos 
críticos pelo quadro de elegibilidade do 
investimento da UE.

Or. en
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Alteração 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Desenvolvimento do setor da 
energia em conformidade com as 
prioridades da União neste domínio, 
incluindo a segurança do 
aprovisionamento energético, a transição 
para energias limpas e os compromissos 
assumidos no âmbito da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável e do 
Acordo de Paris sobre as Alterações 
Climáticas, nomeadamente por meio do 
seguinte:

1. Desenvolvimento do setor da 
energia em conformidade com as 
prioridades da União neste domínio, 
incluindo a transição para energias 
sustentáveis e os compromissos assumidos 
no âmbito da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e do Acordo 
de Paris sobre as Alterações Climáticas, 
nomeadamente por meio do seguinte:

Or. en

Alteração 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Expansão da produção, do 
fornecimento ou da utilização de energias 
renováveis, limpas e sustentáveis e de 
outras soluções e fontes de energia com 
nível nulo ou baixo de emissões, seguras e 
sustentáveis;

a) Expansão da produção, do 
fornecimento ou da utilização de energias 
renováveis, limpas e sustentáveis e de 
outras soluções e fontes de energia com 
nível nulo de emissões, seguras e 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 531
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de sistemas 
inovadores de fornecimento de calor sem 
emissões ou com baixo nível de emissões e 
produção combinada de eletricidade e 
calor;

d) Desenvolvimento de sistemas 
inovadores de fornecimento de calor sem 
emissões e produção combinada de 
eletricidade e calor;

Or. en

Alteração 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Produção e fornecimento de 
combustíveis sintéticos sustentáveis a 
partir de fontes renováveis ou neutras em 
termos de emissões de carbono e a partir 
de outras fontes seguras e sustentáveis sem 
emissões ou com baixo nível de emissões, 
de biocombustíveis, de biomassa e de 
combustíveis alternativos, abrangendo 
combustíveis para todos os modos de 
transporte, em conformidade com os 
objetivos da Diretiva 2018/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho56; e

e) Produção e fornecimento de 
combustíveis sintéticos sustentáveis a 
partir de fontes renováveis e a partir de 
outras fontes seguras e sustentáveis sem 
emissões, de biocombustíveis, de biomassa 
e de combustíveis alternativos, abrangendo 
combustíveis para todos os modos de 
transporte, em conformidade com os 
objetivos da Diretiva 2018/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho56 e 
dentro dos limites da disponibilidade 
sustentável; e

_________________ _________________
56 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis (JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82).

56 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis (JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82).

Or. en
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Alteração 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Infraestruturas de captura de 
carbono e de armazenagem de carbono 
em processos industriais, centros 
bioenergéticos e instalações fabris 
orientadas para a transição energética.

f) Tecnologias e infraestruturas de 
processos industriais sem emissões, centros 
bioenergéticos e instalações fabris 
orientadas como parte da transição para 
uma economia sustentável.

Or. en

Alteração 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Desenvolvimento de infraestruturas 
e soluções de mobilidade, de equipamentos 
e de tecnologias inovadoras, sustentáveis e 
seguros, no domínio dos transportes, em 
conformidade com as prioridades da União 
neste domínio e com os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas, 
nomeadamente por meio do seguinte:

2. Desenvolvimento de infraestruturas 
e soluções de mobilidade, de equipamentos 
e de tecnologias inovadoras, sustentáveis e 
seguros, no domínio dos transportes, em 
conformidade com as prioridades da União 
neste domínio e em total conformidade 
com os compromissos assumidos no 
âmbito do Acordo de Paris sobre as 
Alterações Climáticas, nomeadamente por 
meio do seguinte:

Or. en

Alteração 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Projetos de apoio ao 
desenvolvimento das infraestruturas da 
rede transeuropeia de transportes (RTE-T), 
incluindo manutenção e segurança de 
infraestruturas, nós urbanos da RTE-T, 
portos marítimos e portos de navegação 
interior, aeroportos, terminais multimodais 
e a ligação de terminais multimodais às 
redes principais, assim como as aplicações 
telemáticas referidas no Regulamento (UE) 
n.º 1315/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho57;

a) Projetos de apoio ao 
desenvolvimento das infraestruturas da 
rede transeuropeia de transportes (RTE-T), 
dando prioridade à manutenção e 
segurança de infraestruturas, nós urbanos 
da RTE-T, portos marítimos e portos de 
navegação interior, terminais multimodais 
e a ligação de terminais multimodais às 
redes principais, assim como as aplicações 
telemáticas referidas no Regulamento (UE) 
n.º 1315/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho57;

_________________ _________________
57 Regulamento (UE) n.º 1315/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de dezembro de 2013, relativo às 
orientações da União para o 
desenvolvimento da rede transeuropeia de 
transportes e que revoga a Decisão 
n.º 661/2010/UE (JO L 348 de 20.12.2013, 
p. 1).

57 Regulamento (UE) n.º 1315/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de dezembro de 2013, relativo às 
orientações da União para o 
desenvolvimento da rede transeuropeia de 
transportes e que revoga a Decisão 
n.º 661/2010/UE (JO L 348 de 20.12.2013, 
p. 1).

Or. en

Alteração 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Projetos de mobilidade urbana 
inteligentes e sustentáveis centrados em 
modos de transporte urbano com baixo 
nível de emissões, incluindo soluções 
relacionadas com vias navegáveis 
interiores e soluções de mobilidade 

c) Projetos de mobilidade urbana 
inteligentes e sustentáveis centrados em 
modos de transporte urbano sem emissões, 
incluindo soluções relacionadas com vias 
navegáveis interiores e soluções de 
mobilidade inovadoras, acessibilidade não 
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inovadoras, acessibilidade não 
discriminatória, redução da poluição 
atmosférica e da poluição sonora, consumo 
de energia, redes de cidades inteligentes, 
manutenção, aumento do nível de 
segurança e redução da frequência de 
acidentes, nomeadamente com ciclistas e 
peões;

discriminatória, redução da poluição 
atmosférica e da poluição sonora, consumo 
de energia, redes de cidades inteligentes, 
manutenção, aumento do nível de 
segurança e redução da frequência de 
acidentes, nomeadamente com ciclistas e 
peões;

Or. en

Alteração 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Apoio à renovação e modernização 
de ativos móveis de transporte tendo em 
vista a implantação de soluções de 
mobilidade sem emissões ou com baixo 
nível de emissões, nomeadamente por meio 
da utilização de combustíveis alternativos 
nos veículos, em todos os modos de 
transporte;

d) Apoio à renovação e modernização 
de ativos móveis de transporte tendo em 
vista a implantação de soluções de 
mobilidade sem emissões, nomeadamente 
por meio da utilização de combustíveis 
alternativos nos veículos, em todos os 
modos de transporte;

Or. en

Alteração 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Infraestrutura para bicicletas 
interurbana, centrando-se 
especificamente em assegurar ligações 
transfronteiras seguras e desenvolvendo 
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por conseguinte a criação de eixos 
transnacionais para bicicletas numa rede 
à escala europeia;

Or. en

Alteração 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea g) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) redução das emissões; ou iii) redução das emissões com uma via 
clara para alcançar emissões nulas até 
2040; ou

Or. en

Alteração 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Projetos destinados a manter ou 
melhorar infraestruturas de transporte 
existentes, incluindo autoestradas da RTE-
T, se necessário para modernizar, manter 
ou melhorar a segurança rodoviária, 
desenvolver serviços de transporte 
inteligentes ou garantir a integridade e as 
normas das infraestruturas ou ainda para 
desenvolver zonas e instalações de 
estacionamento seguras ou sistemas de 
recarga elétrica e estações de 
reabastecimento de combustíveis 
alternativos.

h) Projetos destinados a manter ou 
melhorar infraestruturas de transporte 
existentes, incluindo autoestradas da RTE-
T, apenas se necessário para modernizar, 
manter ou melhorar a segurança rodoviária, 
desenvolver serviços de transporte 
inteligentes ou garantir a integridade e as 
normas das infraestruturas ou ainda para 
desenvolver zonas e instalações de 
estacionamento seguras ou sistemas de 
recarga elétrica e estações de 
reabastecimento de combustíveis 
alternativos.
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Or. en

Alteração 541
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Infraestruturas de gestão de 
resíduos;

b) Infraestruturas de utilização e 
gestão de resíduos;

Or. en

Alteração 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Descarbonização das indústrias de 
elevada intensidade energética e redução 
substancial das emissões dessas indústrias, 
incluindo a demonstração de tecnologias 
hipocarbónicas inovadoras e a 
implantação das mesmas;

h) Descarbonização das indústrias de 
elevada intensidade energética e redução 
substancial das emissões dessas indústrias, 
incluindo a demonstração de tecnologias 
sem emissões inovadoras e a implantação 
das mesmas;

Or. en

Alteração 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Descarbonização da cadeia de i) Descarbonização da cadeia de 
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produção e de distribuição de energia, por 
redução progressiva do recurso ao carvão e 
ao petróleo; e

produção e de distribuição de energia, por 
redução progressiva do recurso ao carvão, 
ao gás e ao petróleo; e

Or. en

Alteração 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Desenvolvimento das 
infraestruturas de conectividade digital, 
nomeadamente por meio de projetos de 
apoio à implantação de redes digitais de 
capacidade muito elevada ou da 
conectividade 5G ou de projetos de 
melhoria do acesso e da conectividade 
digitais, especialmente em zonas rurais e 
regiões periféricas.

4. Desenvolvimento das 
infraestruturas de conectividade digital, 
nomeadamente por meio de projetos de 
apoio à implantação de redes digitais de 
capacidade muito elevada ou da 
conectividade ou de projetos de melhoria 
do acesso e da conectividade digitais, 
especialmente em zonas rurais e regiões 
periféricas.

Or. en

Alteração 545
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Desenvolvimento das 
infraestruturas de conectividade digital, 
nomeadamente por meio de projetos de 
apoio à implantação de redes digitais de 
capacidade muito elevada ou da 
conectividade 5G ou de projetos de 
melhoria do acesso e da conectividade 
digitais, especialmente em zonas rurais e 
regiões periféricas.

4. Desenvolvimento das 
infraestruturas de conectividade digital, 
nomeadamente por meio de projetos de 
apoio à implantação de redes digitais de 
capacidade muito elevada ou de projetos de 
melhoria do acesso e da conectividade 
digitais, especialmente em zonas rurais e 
regiões periféricas.
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Or. en

Alteração 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Inteligência artificial; a) Inteligência artificial ética;

Or. en

Alteração 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tecnologias quânticas; Suprimido

Or. en

Alteração 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Turismo. 9. Turismo sustentável através de 
investimentos que contribuem para a 
transformação do setor, em especial 
desenvolvendo a acessibilidade, o 
ecoturismo e a viabilidade económica de 
viajar pelos caminhos de ferro, e através 
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de um apoio às operações que promovem 
uma recuperação sustentável, inovadora e 
digital

Or. en

Alteração 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Turismo. 9. Turismo sustentável, em particular 
investimentos que contribuem para a 
recuperação, a sustentabilidade e a 
competitividade do setor.

Or. en

Alteração 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Reabilitação de sítios industriais 
(incluindo sítios contaminados) e 
restauração de sítios industriais para 
utilizações sustentáveis.

10. Reabilitação de sítios industriais 
(incluindo sítios contaminados) e 
restauração de sítios industriais para 
utilizações sustentáveis, excluindo a 
reabilitação e a restauração que fazem 
parte de responsabilidade societárias.

Or. en

Alteração 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12 – alínea d) - subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) habitação social a preços 
acessíveis58;

ii) habitação social a preços acessíveis, 
saudável e com eficiência energética58;

_________________ _________________
58 Entende-se por «habitação social a 
preços acessíveis» a que se destine a 
pessoas desfavorecidas ou a grupos sociais 
menos favorecidos que, por 
condicionalismos de solvabilidade, 
enfrentem privações graves de alojamento 
ou não consigam ter acesso a alojamento 
nas condições do mercado.

58 Entende-se por «habitação social a 
preços acessíveis» a que se destine a 
pessoas desfavorecidas ou a grupos sociais 
menos favorecidos que, por 
condicionalismos de solvabilidade, 
enfrentem privações graves de alojamento 
ou não consigam ter acesso a alojamento 
nas condições do mercado.

Or. en

Alteração 552
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12 – alínea d) - subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) cuidados de saúde e de longa 
duração, incluindo clínicas, hospitais, 
cuidados primários, serviços de assistência 
ao domicílio e cuidados a nível local;

iii) cuidados de saúde, infantis e de 
longa duração, incluindo centros de dia 
públicos e privados, clínicas, hospitais, 
cuidados primários, serviços de assistência 
ao domicílio e cuidados a nível local;

Or. en

Alteração 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
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Anexo II – ponto 12 – alínea d) - subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) cuidados de saúde e de longa 
duração, incluindo clínicas, hospitais, 
cuidados primários, serviços de assistência 
ao domicílio e cuidados a nível local;

iii) cuidados de saúde pública e de 
longa duração, incluindo clínicas, 
hospitais, cuidados primários, serviços de 
assistência ao domicílio e cuidados a nível 
local;

Or. en

Alteração 554
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Medidas de fomento da igualdade 
dos géneros;

g) Medidas de fomento da igualdade 
dos géneros, incluindo a participação das 
mulheres no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 555
Frances Fitzgerald
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Integração de pessoas vulneráveis, 
incluindo os detentores de nacionalidades 
de países terceiros;

h) Integração de pessoas vulneráveis, 
incluindo pessoas com deficiência, pessoas 
LGBTI + e os detentores de nacionalidades 
de países terceiros;

Or. en
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Alteração 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. Desenvolvimento do setor da 
defesa, a fim de contribuir para a 
autonomia estratégica da União, 
nomeadamente por meio de apoio ao 
seguinte:

Suprimido

a) Cadeia logística do setor da defesa 
da União, em particular mediante o apoio 
financeiro a PME e a empresas de média 
capitalização;
b) Empresas que participem em 
projetos de rutura tecnológica no setor da 
defesa e em tecnologias de dupla 
utilização que lhes estejam estreitamente 
associadas;
c) Cadeia logística no setor da defesa 
quando as entidades em causa participem 
em projetos de colaboração em 
investigação e desenvolvimento neste 
domínio, incluindo os apoiados pelo 
Fundo Europeu de Defesa;
d) Infraestruturas de investigação e 
de formação no domínio da defesa.

Or. en

Alteração 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – subponto 4.1

Texto da Comissão Alteração

4.1 Energia: capacidade suplementar 
instalada de produção de energia a partir de 

4.1 Energia: capacidade suplementar 
instalada de produção de energia a partir de 
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fontes renováveis e outras fontes com nível 
nulo ou baixo de emissões, seguras e 
sustentáveis (MW)

fontes renováveis e outras fontes com nível 
nulo de emissões, seguras e sustentáveis 
(MW)

Or. en

Alteração 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – subponto 4.2

Texto da Comissão Alteração

4.2 Energia: Número de agregados 
familiares, número de instalações públicas 
e comerciais cuja classificação do consumo 
energético melhorou

4.2 Energia: Número de agregados 
familiares, número de instalações públicas 
e comerciais cuja classificação do consumo 
energético melhorou e edifícios com 
consumo de energia quase nulo, 
habitação passiva ou nível superior de 
energia;

Or. en

Alteração 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5 – subponto 5.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.2-A Número de empresas lideradas por 
mulheres apoiadas, pormenorizadas por 
género de titulares primários e/ou a 
maioria dos membros do órgão de 
administração

Or. en
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Alteração 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 6 – subponto 6.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6.4-A Número de empresas lideradas por 
mulheres apoiadas pormenorizadas por 
género de titulares primários e/ou a 
maioria dos membros do órgão de 
administração

Or. en

Alteração 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8 – subponto 8.1

Texto da Comissão Alteração

8.1 Número e volume de operações que 
contribuem para a criação de 
infraestruturas críticas, discriminadas por 
infraestrutura física e, se for caso disso, 
pelas mercadorias e serviços associados

8.1 Número e volume de operações que 
contribuem para a criação e/ou a melhoria 
de infraestruturas críticas, discriminadas 
por infraestrutura física e pelas 
mercadorias e serviços associados

Or. en

Alteração 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8 – subponto 8.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8.1-A Número e volume de operações 
que contribuem para a redução das 
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emissões de gases com efeito de estufa 
para uma economia sem emissões, em 
conformidade com as metas climáticas da 
Europa;

Or. en

Alteração 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8 – subponto 8.3

Texto da Comissão Alteração

8.3 Número e volume das operações 
que contribuem para o desenvolvimento de 
insumos e tecnologias de importância 
crítica para a segurança da União e dos 
Estados-Membros da União e de itens de 
uso duplo

8.3 Número e volume das operações 
que contribuem para o desenvolvimento de 
insumos e tecnologias de importância 
crítica para a segurança da União e dos 
Estados-Membros da União e de 
componentes civis de itens de uso duplo

Or. en

Alteração 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8 – subponto 8.4

Texto da Comissão Alteração

8.4 Número de empresas apoiadas em 
função da sua dimensão que contribuem 
para o desenvolvimento de insumos e 
tecnologias de importância crítica para a 
segurança da União e dos Estados-
Membros da União e de itens de uso duplo

8.4 Número de empresas apoiadas em 
função da sua dimensão que contribuem 
para o desenvolvimento de insumos e 
tecnologias de importância crítica para a 
segurança da União e dos Estados-
Membros da União e de componentes civis 
de itens de uso duplo

Or. en
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Alteração 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8 – subponto 8.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8.4-A Número de agrupamentos e polos 
de inovação digital apoiados para a 
criação de sinergias entre as empresas 
privadas, regionais, nacionais e 
europeias;

Or. en

Alteração 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8 – subponto 8.5

Texto da Comissão Alteração

8.5 Número e volume das operações 
que contribuem para o fornecimento, 
fabrico e constituição de existências de 
insumos de importância crítica, incluindo 
provisões de importância crítica na área da 
saúde

8.5 Número e volume das operações 
que contribuem para o fornecimento, 
fabrico e constituição de existências de 
insumos de importância crítica, salvo nos 
limites dos requisitos jurídicos existentes, 
nomeadamente provisões de importância 
crítica na área da saúde

Or. en

Alteração 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8 – subponto 8.7
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Texto da Comissão Alteração

8.7 Número e volume das operações 
que apoiam tecnologias digitais e 
facilitadoras essenciais com importância 
estratégica para o futuro da indústria da 
União.

8.7 Número e volume das operações 
que apoiam tecnologias digitais e 
facilitadoras essenciais com importância 
estratégica para a União.

Or. en

Alteração 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8 – subponto 8.7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8.7-A Número e volume de operações 
para ajudar as empresas e as 
comunidades, em particular PME, e a 
comunidades a fim de aumentar a 
resiliência das suas cadeias de valor e 
modelos de negócio.

Or. en

Alteração 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto B – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– InnovFin Empréstimos: Suprimido
– Regulamento (UE) n.º 1290/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece as 
regras de participação e difusão relativas 
ao «Horizonte 2020 – Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020)» 
e revoga o Regulamento (CE) 
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n.º 1906/2006 (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 81);
Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) e 
que revoga a Decisão n.º 1982/2006/CE 
(JO L 347 de 20.12.2013, p. 104);
Decisão do Conselho 2013/743/UE, de 3 
de dezembro de 2013, que estabelece o 
programa específico de execução do 
Horizonte 2020 — Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) e 
revoga as Decisões 2006/971/CE, 
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE 
e 2006/975/CE (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 965).

Or. en

Alteração 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto C – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Instrumento de dívida do 
Mecanismo Interligar a Europa (CEF 
DI): Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga 
os Regulamentos (CE) n.º 680/2007 e 
(CE) n.º 67/2010 (JO L 348 de 
20.12.2013, p. 129).

Suprimido

Or. en

Alteração 571
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 1 – número 2 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caráter de bem público (por 
exemplo, ensino e competências, cuidados 
de saúde e acessibilidade, segurança e 
defesa, disponibilidade de infraestruturas 
gratuitas ou a custos irrisórios) pelo qual o 
operador ou a empresa não consegue obter 
suficientes benefícios financeiros;

a) Caráter de bem público (por 
exemplo, ensino e competências, cuidados 
de saúde e acessibilidade, segurança, 
disponibilidade de infraestruturas gratuitas 
ou a custos irrisórios) pelo qual o operador 
ou a empresa não consegue obter 
suficientes benefícios financeiros;

Or. en

Alteração 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 1 – número 2 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Em caso de apoio a operações de 
financiamento e investimento inseridas na 
vertente de investimentos estratégicos 
europeus, o investimento não teria sido 
realizado, ou não teria sido realizado na 
mesma medida, por financiamento no 
mercado de entidades estabelecidas e que 
operam na União, devido a dificuldades de 
internalização dos benefícios obtidos em 
termos de interesse estratégico europeu;

f) Em caso de apoio a operações de 
financiamento e investimento inseridas na 
vertente de investimentos estratégicos 
europeus, o investimento não teria sido 
realizado, ou não teria sido realizado por 
financiamento no mercado de entidades 
estabelecidas e que operam na União, 
devido a dificuldades de internalização dos 
benefícios obtidos em termos de interesse 
estratégico europeu;

Or. en

Alteração 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo V – parte 1 – número 2 – ponto 1 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) Para que seja considerado adicional 
às fontes privadas a que se refere o 
artigo 209.º, n.º 2, alínea b), do 
Regulamento Financeiro, o Fundo 
InvestEU apoia as operações de 
financiamento e investimento dos parceiros 
de execução que visem investimentos que, 
devido às suas características (natureza de 
bem público, externalidades, assimetrias de 
informação, considerações de coesão 
socioeconómica, etc.), não podem gerar 
retornos financeiros suficientes ao nível do 
mercado ou são considerados demasiado 
arriscados (em comparação com os níveis 
de risco que as entidades privadas 
pertinentes estão dispostas a aceitar). Em 
virtude destas características, as operações 
de financiamento e investimento em 
questão não conseguem ter acesso a 
financiamento no mercado em condições 
razoáveis ao nível da fixação de preços, 
dos requisitos de garantias, do tipo de 
financiamento, do prazo de maturidade do 
financiamento concedido ou de outras 
condições e não seriam realizadas, ou não 
seriam realizadas na mesma medida, sem 
apoio público;

1) Para que seja considerado adicional 
às fontes privadas a que se refere o 
artigo 209.º, n.º 2, alínea b), do 
Regulamento Financeiro, o Fundo 
InvestEU apoia as operações de 
financiamento e investimento dos parceiros 
de execução que visem investimentos que, 
devido às suas características (natureza de 
bem público, externalidades, assimetrias de 
informação, considerações de coesão 
socioeconómica, etc.), não podem gerar 
retornos financeiros suficientes ao nível do 
mercado ou são considerados demasiado 
arriscados (em comparação com os níveis 
de risco que as entidades privadas 
pertinentes estão dispostas a aceitar). Em 
virtude destas características, as operações 
de financiamento e investimento em 
questão não conseguem ter acesso a 
financiamento no mercado em condições 
razoáveis ao nível da fixação de preços, 
dos requisitos de garantias, do tipo de 
financiamento, do prazo de maturidade do 
financiamento concedido ou de outras 
condições e não seriam realizadas, ou não 
seriam realizadas na mesma medida, sem 
apoio público; os projetos apoiados pelo 
Fundo InvestEU devem esforçar-se por 
criar emprego a longo prazo, 
infraestruturas públicas, crescimento 
sustentável e contribuir para alcançar os 
objetivos climáticos da União.

Or. en

Alteração 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 1 – número 2 – ponto 1 – parágrafo 1 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

3) Também podem ser consideradas 
adicionais, na vertente de investimentos 
estratégicos europeus, as operações de 
financiamento e investimento que, sem o 
apoio do fundo InvestEU, não teriam sido 
realizadas, ou não teriam sido realizadas 
na mesma medida, por outras entidades 
públicas ou privadas estabelecidas e que 
operem na União

3) Também podem ser consideradas 
adicionais, na vertente de investimentos 
estratégicos europeus, as operações de 
financiamento e investimento que, sem o 
apoio do fundo InvestEU, não teriam sido 
realizadas por outras entidades públicas ou 
privadas estabelecidas e que operem na 
União

Or. en

Alteração 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 1 – número 2 – ponto 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio prestado através de capitais 
próprios ou a eles equiparados ou através 
de dívida com prazos longos, preços, 
requisitos de garantia ou outras condições 
insuficientemente disponíveis no mercado 
ou a partir de outras fontes públicas.

b) Apoio prestado através de capitais 
próprios, preços, requisitos de garantia ou 
outras condições insuficientemente 
disponíveis no mercado ou a partir de 
outras fontes públicas.

Or. en

Alteração 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 1 – número 2 – ponto 2 – parágrafo 2 – alínea alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Apoio a fundos, veículos de 
finalidade especial, plataformas de 
investimento ou outras modalidades ao 
abrigo da secção de apoio à solvabilidade.
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Or. en

Alteração 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) No domínio das atividades de 
defesa, a utilização, o desenvolvimento ou 
a produção de tecnologias e produtos 
proibidos pelo direito internacional 
aplicável;

2) A utilização, o desenvolvimento ou 
a produção de tecnologias e produtos 
proibidos pelo direito internacional 
aplicável;

Or. en

Alteração 578
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) A desativação, exploração, 
adaptação ou construção de centrais 
nucleares;

11) A desativação e exploração de 
centrais nucleares;

Or. en

Alteração 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

12) Investimentos relacionados com a 12) Investimentos relacionados com a 
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extração, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis sólidos ou petróleo, bem 
como os investimentos relacionados com a 
extração de gás. Esta exclusão não se 
aplica a:

produção, transformação, distribuição, 
armazenamento, transporte ou combustão 
de combustíveis fósseis;

Or. en

Alteração 580
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

12) Investimentos relacionados com a 
extração, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis sólidos ou petróleo, bem 
como os investimentos relacionados com a 
extração de gás. Esta exclusão não se 
aplica a:

12) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento, transporte ou combustão 
de combustíveis fósseis, bem como os 
investimentos relacionados com a extração 
de gás. Esta exclusão não se aplica a:

Or. en

Alteração 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

12) Investimentos relacionados com a 
extração, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis sólidos ou petróleo, bem 
como os investimentos relacionados com a 
extração de gás. Esta exclusão não se 
aplica a:

12) Investimentos relacionados com a 
extração, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis ou petróleo, bem como os 
investimentos relacionados com a extração 
de gás. Esta exclusão não se aplica a:

Or. en
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Alteração 582
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) projetos em que não existam 
tecnologias alternativas;

Suprimido

Or. en

Alteração 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) projetos em que não existam 
tecnologias alternativas;

Suprimido

Or. en

Alteração 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) projetos em que não existam 
tecnologias alternativas;

Suprimido

Or. en

Alteração 585
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) projetos relacionados com a 
prevenção e o controlo da poluição;

Suprimido

Or. en

Alteração 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) projetos que contemplem 
instalações de captura e armazenamento, 
ou de captura e utilização, de dióxido de 
carbono e projetos industriais ou de 
investigação que conduzam a reduções 
substanciais das emissões de gases com 
efeito de estufa, em comparação com os 
índices de referência aplicáveis do sistema 
de comércio de licenças de emissões da 
UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(12-A) Investimentos relacionados com a 
desativação, exploração, adaptação, 
construção ou extensões do prazo de vida 
de centrais nucleares, ou para a gestão ou 
armazenamento de resíduos nucleares.

Or. en

Alteração 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 2 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A) Investimento em infraestruturas 
aeroportuárias, exceto para as regiões 
ultraperiféricas, e infraestruturas de 
autoestradas;

Or. en


