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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato,) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o 

Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2018)0439), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 173.º e o artigo 175.º, terceiro parágrafo, 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta 

lhe foi apresentada pela Comissão (C8-0257/2018), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de…1, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de ...2, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 

dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 55.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão do Desenvolvimento Regional e 

da Comissão da Cultura e da Educação (A8-0000/2018), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

                                                 
1  JO C … 
2  JO C … 
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Texto da Comissão Alteração 

(3) Nos últimos anos, a União tem 

vindo a adotar estratégias ambiciosas para 

concluir o Mercado Único e estimular o 

crescimento sustentável e o emprego, tais 

como a União dos Mercados de Capitais, a 

Estratégia para o Mercado Único Digital, o 

pacote «Energia Limpa para todos os 

Europeus», o Plano de Ação da UE para a 

Economia Circular, a Estratégia de 

Mobilidade Hipocarbónica, a estratégia em 

matéria de defesa e a Estratégia Espacial 

para a Europa. O Fundo InvestEU deve 

tirar partido e reforçar as sinergias entre 

estas estratégias, promovendo o 

investimento e o acesso ao financiamento. 

(3) Nos últimos anos, a União tem 

vindo a adotar estratégias ambiciosas para 

concluir o Mercado Único e estimular o 

crescimento sustentável e inclusivo e o 

emprego, tais como a Estratégia Europa 

2020, a União dos Mercados de Capitais, a 

Estratégia para o Mercado Único Digital, a 

Agenda Europeia para a Cultura, o pacote 

«Energia Limpa para todos os Europeus», 

o Plano de Ação da UE para a Economia 

Circular, a Estratégia de Mobilidade 

Hipocarbónica, a estratégia em matéria de 

defesa, a Estratégia Espacial para a Europa 

e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O 

Fundo InvestEU deve tirar partido e 

reforçar as sinergias entre estas estratégias, 

promovendo o investimento e o acesso ao 

financiamento. 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O Fundo InvestEU deve contribuir 

para a melhoria da competitividade da 

União (nomeadamente no domínio da 

inovação e da digitalização), para a 

sustentabilidade do seu crescimento 

económico, para a resiliência e inclusão 

sociais e para a integração dos seus 

mercados de capitais, combatendo a sua 

fragmentação e diversificando as fontes de 

financiamento para as empresas. Para o 

efeito, apoia projetos que sejam técnica e 

economicamente viáveis, assegurando um 

quadro para a utilização de instrumentos de 

dívida, partilha dos riscos e instrumentos 

de capital próprio, com base numa garantia 

do orçamento da União e em contribuições 

(5) O Fundo InvestEU deve contribuir 

para a melhoria da competitividade da 

União (nomeadamente no domínio da 

inovação e da digitalização), para a 

sustentabilidade do seu crescimento 

económico, para a resiliência e inclusão 

sociais e para a integração dos seus 

mercados de capitais, combatendo a sua 

fragmentação e diversificando as fontes de 

financiamento para as empresas. Para o 

efeito, apoia o duplo valor dos setores 

culturais e criativos, projetos que sejam 

técnica, económica e socialmente viáveis, 

assegurando um quadro para a utilização 

de instrumentos de dívida, partilha dos 

riscos e instrumentos de capital próprio, 
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dos parceiros de execução. O Fundo deve 

ser orientado pela procura, focando 

simultaneamente o seu apoio na 

concretização dos objetivos estratégicos da 

União. 

com base numa garantia do orçamento da 

União e em contribuições financeiras dos 

parceiros de execução. O Fundo deve ser 

orientado pela procura, focando 

simultaneamente o seu apoio na 

concretização dos objetivos estratégicos da 

União. 

Or. en 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O Fundo InvestEU apoia 

investimentos em ativos corpóreos e 

incorpóreos, a fim de fomentar o 

crescimento, o investimento e o emprego, 

contribuindo assim para a melhoria do 

bem-estar e para uma repartição mais justa 

do rendimento na União. A sua intervenção 

complementa o apoio concedido pela 

União sob a forma de subvenções. 

(6) O Fundo InvestEU apoia 

investimentos em ativos corpóreos e 

incorpóreos, designadamente património 

cultural, a fim de fomentar o crescimento, 

o investimento e o emprego, contribuindo 

assim para a melhoria do bem-estar, para 

uma repartição mais justa do rendimento e 

para a coesão económica, social e 

territorial na União. A sua intervenção 

complementa o apoio concedido pela 

União sob a forma de subvenções. 

Or. en 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O programa InvestEU deve 

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 

no plano de ação da Comissão intitulado 

(8) O programa InvestEU deve 

contribuir para a criação de um sistema 

financeiro sustentável na União, que 

favoreça a reorientação do capital privado 

para investimentos sociais e sustentáveis, 

em conformidade com os objetivos 

delineados no plano de ação da Comissão 
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«Financiar um crescimento sustentável»13. intitulado «Financiar um crescimento 

sustentável»13. 

_________________ _________________ 

13 COM(2018)97 final. 13 COM(2018)97 final. 

Or. en 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos 

assumidos pela União no sentido de 

implementar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o programa InvestEU 

irá contribuir para integrar as ações 

climáticas e concretizar uma meta global 

que consiste em que 25 % das despesas do 

orçamento da UE sejam consagradas a 

objetivos a favor do clima. Prevê-se que as 

ações empreendidas ao abrigo do programa 

InvestEU tendo em vista a concretização 

de objetivos climáticos deverão 

representar 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. 

(9) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos 

assumidos pela União no sentido de 

implementar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o programa InvestEU 

irá contribuir para integrar as ações 

climáticas e concretizar uma meta global 

que consiste em que 30 % das despesas do 

orçamento da UE sejam consagradas a 

objetivos a favor do clima. Prevê-se que as 

ações empreendidas ao abrigo do programa 

InvestEU tendo em vista a concretização 

de objetivos climáticos deverão 

representar 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  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 
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Texto da Comissão Alteração 

(11) De acordo com o relatório de 2018 

sobre os riscos globais, publicado pelo 

Fórum Económico Mundial, cinco dos dez 

maiores riscos para a economia global 

estão relacionados com o ambiente. Estes 

riscos incluem a poluição do ar, dos solos e 

da água, fenómenos meteorológicos 

extremos, perdas de biodiversidade, bem 

como o fracasso 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 devem promover a integração de 

objetivos ambientais. A proteção do 

ambiente, bem como a prevenção e a 

gestão dos riscos conexos, devem ser 

integradas na preparação e execução dos 

investimentos. A UE deve também 

controlar as suas despesas em matéria de 

controlo da poluição do ar e 

biodiversidade, a fim de cumprir as 

obrigações de apresentação de informações 

impostas pela Convenção sobre a 

Diversidade Biológica e a Diretiva (UE) 

2016/2284 do Parlamento Europeu e do 

Conselho15. O investimento afetado aos 

objetivos de sustentabilidade ambiental 

deve 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 do ar, 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. 

(11) De acordo com o relatório de 2018 

sobre os riscos globais, publicado pelo 

Fórum Económico Mundial, cinco dos dez 

maiores riscos para a economia global 

estão relacionados com o ambiente. Estes 

riscos incluem a poluição do ar, dos solos e 

da água, fenómenos meteorológicos 

extremos, perdas de biodiversidade, bem 

como o fracasso 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 devem promover a integração de 

objetivos ambientais. A proteção do 

ambiente, bem como a prevenção e a 

gestão dos riscos conexos, nomeadamente 

no caso de inundações, sismos, incêndios 

florestais e outras catástrofes, devem ser 

integradas na preparação e execução dos 

investimentos. A UE deve também 

controlar as suas despesas em matéria de 

controlo da poluição do ar e 

biodiversidade, a fim de cumprir as 

obrigações de apresentação de informações 

impostas pela Convenção sobre a 

Diversidade Biológica e a Diretiva (UE) 

2016/2284 do Parlamento Europeu e do 

Conselho15. O investimento afetado aos 

objetivos de sustentabilidade ambiental 

deve 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 do ar, 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. 

_________________ _________________ 

15Diretiva (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, 

15Diretiva (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, 
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que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 

a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 

17.12.2016, p. 1). 

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  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os projetos de investimento que 

beneficiem de apoio substancial por parte 

da União, particularmente no domínio das 

infraestruturas, devem ser submetidos a 

uma avaliação quanto à sua 

sustentabilidade, em conformidade com as 

orientações a elaborar pela Comissão em 

colaboração com os parceiros de execução 

ao abrigo do programa InvestEU, 

recorrendo de forma adequada aos 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. Estas 

orientações devem incluir disposições 

adequadas para evitar a imposição de uma 

carga administrativa desnecessária. 

(12) Os projetos de investimento que 

beneficiem de apoio substancial por parte 

da União, particularmente no domínio das 

infraestruturas, devem ser submetidos a 

uma avaliação quanto à sua 

sustentabilidade, em conformidade com as 

diretrizes em matéria de investimento a 

elaborar pela Comissão em colaboração 

com os parceiros de execução ao abrigo do 

programa InvestEU, recorrendo de forma 

adequada aos 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 diretrizes em matéria de 

investimento elaboradas para outros 

programas da União. Estas diretrizes em 

matéria de investimento devem incluir 

disposições adequadas para evitar a 

imposição de uma carga administrativa 

desnecessária. 

Or. en 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
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Texto da Comissão Alteração 

(13) As baixas taxas de investimento em 

infraestruturas na União durante a crise 

financeira prejudicaram a sua capacidade 

para estimular o crescimento sustentável, a 

competitividade e a convergência. Para 

concretizar os objetivos da União em 

matéria de sustentabilidade, incluindo as 

metas relativas à energia e ao clima para 

2030, é fundamental realizar avultados 

investimentos nas infraestruturas 

europeias. Consequentemente, o apoio do 

Fundo InvestEU deve ser direcionado para 

investimentos nos domínios dos 

transportes, da energia (incluindo a 

eficiência energética e as energias 

renováveis), do ambiente, da ação 

climática e das infraestruturas marítimas e 

digitais. 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 a 

coerência entre os programas da União 

relevantes. Atendendo às ameaças à 

segurança, os projetos de investimento que 

beneficiem do apoio da União devem 

integrar princípios quanto à proteção dos 

cidadãos em espaços públicos. Estes 

devem complementar os esforços 

envidados por outros fundos da União, tais 

como o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, para apoiar o 

vetor de segurança dos investimentos em 

espaços públicos, transportes, energia e 

outras infraestruturas críticas. 

(13) As baixas taxas de investimento em 

infraestruturas na União durante a crise 

financeira prejudicaram a sua capacidade 

para estimular o crescimento sustentável, a 

competitividade e a convergência. Para 

concretizar os objetivos da União em 

matéria de sustentabilidade, incluindo as 

metas relativas à energia e ao clima para 

2030, é fundamental realizar um avultado 

investimento nas infraestruturas europeias, 

nomeadamente a interligação e a 

eficiência energética. Consequentemente, 

o apoio do Fundo InvestEU deve ser 

direcionado para investimentos nos 

domínios dos transportes, nomeadamente 

a manutenção ou a modernização dos 

recursos existentes em matéria de 

infraestruturas, com especial incidência 

nos recursos relacionados com a 

segurança e a proteção, da energia 

(incluindo a eficiência energética), da 

interligação energética e das energias 

renováveis, da ação climática e das 

infraestruturas marítimas e digitais. 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 a 

coerência entre os programas da União 

relevantes. Atendendo às ameaças à 

segurança e à prevenção dos riscos, os 

projetos de investimento que beneficiem do 

apoio da União devem integrar princípios 

quanto à proteção dos cidadãos em espaços 

públicos. Estes devem complementar os 

esforços envidados por outros fundos da 

União, tais 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 
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Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) As pequenas e médias empresas 

(PME) desempenham um papel 

fundamental na União. No entanto, estas 

enfrentam desafios no acesso ao 

financiamento por apresentarem um perfil 

de risco considerado elevado e pela 

insuficiência de garantias à sua disposição. 

Acresce também que se deparam com 

desafios associados à necessidade de 

manter a sua competitividade através de 

atividades em matéria de digitalização, 

internacionalização e inovação e ainda 

mediante o reforço das competências dos 

seus trabalhadores. Além disso, em 

comparação com as grandes empresas, as 

suas fontes de financiamento são menos 

diversificadas: de modo geral, as PME não 

emitem obrigações e o seu acesso a bolsas 

de valores e a investidores institucionais é 

limitado. A questão do acesso ao 

financiamento é ainda mais problemática 

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 locações. É necessário 

apoiar as PME que enfrentam estes 

desafios e diversificar as suas fontes de 

financiamento, de modo a aumentar a sua 

capacidade para financiar a respetiva 

criação, crescimento e desenvolvimento, 

resistir a recessões económicas, bem como 

para aumentar a resiliência da economia e 

do sistema financeiro face a períodos de 

crise ou choques económicos. Este apoio 

vem também complementar as iniciativas 

já tomadas no âmbito da União dos 

Mercados de Capitais. O Fundo InvestEU 

constitui uma oportunidade de colocar a 

tónica em produtos financeiros específicos 

e mais direcionados. 

(16) As pequenas e médias empresas 

(PME), designadamente as dos setores 

criativos e culturais, e as empresas da 

economia social desempenham um papel 

fundamental na União. No entanto, estas 

enfrentam desafios no acesso ao 

financiamento por apresentarem um perfil 

de risco considerado elevado e pela 

insuficiência de garantias à sua disposição. 

Acresce também que se deparam com 

desafios associados à necessidade de 

manter a sua competitividade através de 

atividades em matéria de digitalização, 

internacionalização e inovação e ainda 

mediante o reforço das competências dos 

seus trabalhadores. Além disso, em 

comparação com as grandes empresas, as 

suas fontes de financiamento são menos 

diversificadas: de modo geral, as PME não 

emitem obrigações e o seu acesso a bolsas 

de valores e a investidores institucionais é 

limitado. A questão do acesso ao 

financiamento é ainda mais problemática 

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 locações. É necessário 

apoiar as PME que enfrentam estes 

desafios e diversificar as suas fontes de 

financiamento, de modo a aumentar a sua 

capacidade para financiar a respetiva 

criação, crescimento e desenvolvimento, 

resistir a recessões económicas, bem como 

para aumentar a resiliência da economia e 

do sistema financeiro face a períodos de 

crise ou choques económicos e a respetiva 

capacidade para criar emprego e bem-

estar social. Este apoio vem também 

complementar as iniciativas já tomadas no 

âmbito da União dos Mercados de Capitais. 
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O Fundo InvestEU constitui uma 

oportunidade de colocar a tónica em 

produtos financeiros específicos e mais 

direcionados. 

Or. en 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Como indicado no documento de 

reflexão sobre a dimensão social da 

Europa16 e no Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais17, a criação 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 e aos cuidados de 

saúde. 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 deve servir para 

apoiar o investimento no ensino e na 

formação, contribuir para aumentar o 

emprego (sobretudo entre os trabalhadores 

não qualificados e os desempregados de 

longa duração) e melhorar a situação no 

que diz respeito à solidariedade 

intergeracional, ao setor da saúde, 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 deve igualmente 

contribuir para promover a cultura e 

criatividade europeias. Para acompanhar as 

profundas transformações das sociedades e 

(17) Como indicado no documento de 

reflexão sobre a dimensão social da 

Europa16, no Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais17 e no Quadro da UE relativo à 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, a 

criação 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 deve servir para 

apoiar o investimento no ensino e na 

formação, contribuir para aumentar o 

emprego (sobretudo entre os trabalhadores 

não qualificados e os desempregados de 

longa duração) e melhorar a situação no 

que diz respeito 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 
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do mercado de trabalho que terão lugar na 

União ao longo da próxima década, é 

necessário investir no capital humano, no 

microfinanciamento, no financiamento do 

empreendedorismo social e em novos 

modelos empresariais da economia social, 

incluindo o investimento com impacto 

social e a contratação com fins sociais. O 

programa InvestEU deve reforçar o 

ecossistema emergente da economia social 

de mercado, aumentando a oferta e o 

acesso ao financiamento para 

microempresas e empresas sociais, a fim 

de satisfazer as necessidades daqueles que 

mais o requerem. O relatório do grupo de 

missão de alto nível sobre o investimento 

em infraestruturas sociais na Europa18 

identificou lacunas no investimento em 

infraestruturas e serviços sociais, incluindo 

em matéria de ensino, 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 por parte 

das fundações, deve ser aproveitado para 

fomentar o desenvolvimento da cadeia de 

valor da economia social e a resiliência da 

União. 

nacionais de países terceiros) na sociedade. 

O programa InvestEU deve igualmente 

contribuir para promover a cultura e 

criatividade europeias. Para acompanhar as 

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, nas 

infraestruturas sociais, em financiamento 

sustentável e social, no 

microfinanciamento, no financiamento do 

empreendedorismo social e em novos 

modelos empresariais da economia social, 

incluindo o investimento com impacto 

social e a contratação com fins sociais. O 

programa InvestEU deve reforçar o 

ecossistema emergente da economia social 

de mercado, aumentando a oferta e o 

acesso ao financiamento para 

microempresas, empresas sociais e 

instituições de solidariedade social, a fim 

de satisfazer as necessidades daqueles que 

mais o requerem. O relatório do grupo de 

missão de alto nível sobre o investimento 

em infraestruturas sociais na Europa18 

identificou um total de lacunas no 

investimento em infraestruturas e serviços 

sociais de pelo menos 1,5 biliões EUR 

para o período de 2018 a 2030, incluindo 

em matéria de ensino, 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 por parte 

de outros tipos de organismos de 

financiamento, tais como entidades que 

trabalham para fins éticos ou sociais ou 

em prol do desenvolvimento sustentável, e 
por parte das fundações, deve ser 

aproveitado para fomentar o 

desenvolvimento da cadeia de valor da 

economia social e a resiliência da União. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publicado sob o seguinte título: 18Publicado sob o seguinte título: 
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«European Economy Discussion Paper» 

074, em janeiro de 2018. 

«European Economy Discussion Paper» 

074, em janeiro de 2018. 

Or. en 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Cada vertente estratégica é 

composta por duas componentes, ou seja, 

uma correspondente à UE e outra aos 

Estados-Membros. A componente da UE 

visa suprir deficiências do mercado ou 

situações de investimento insuficiente a 

nível da União, de uma forma 

proporcionada. As ações apoiadas devem 

ter um claro valor acrescentado à escala 

europeia. A componente dos Estados-

Membros confere a estes últimos 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 que têm 

como objeto suprir deficiências de 

mercado ou situações de investimento 

insuficiente específicas no seu próprio 

território, incluindo em regiões 

vulneráveis e remotas como as regiões 

ultraperiféricas da União, concretizando 

assim os objetivos dos fundos em regime 

de gestão partilhada. As ações apoiadas 

pelo Fundo InvestEU, quer através da 

componente da UE, quer dos Estados-

Membros, não devem duplicar ou conduzir 

à evicção do financiamento privado nem 

distorcer a concorrência no mercado 

interno. 

(19) Cada vertente estratégica é 

composta por duas componentes, ou seja, 

uma correspondente à UE e outra aos 

Estados-Membros. Ambas as componentes 

devem suprir deficiências do mercado ou 

situações de investimento insuficiente ao 

nível da União e/ou específicas dos 

Estados-Membros, no que se refere aos 

objetivos políticos da União. Além disso, 

os Estados-Membros devem poder 

contribuir para a componente dos 

Estados-Membros sob a forma de 

garantias ou de numerário. As ações 

apoiadas pelo Fundo InvestEU, quer 

através da componente da UE, quer dos 

Estados-Membros, não devem duplicar ou 

conduzir à evicção do financiamento 

privado nem distorcer a concorrência no 

mercado interno. 

Or. en 
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Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A componente dos 

Estados-Membros é especificamente 

concebida de forma a permitir a utilização 

dos fundos em regime de gestão partilhada 

para provisionar uma garantia emitida pela 

União. Esta articulação visa mobilizar a 

elevada notação de crédito da União para 

promover investimentos nacionais e 

regionais, assegurando ao mesmo tempo 

uma gestão coerente dos riscos associados 

aos passivos contingentes mediante a 

aplicação da garantia concedida pela 

Comissão no âmbito da gestão indireta. A 

União deve garantir as operações de 

financiamento e investimento previstas 

pelos acordos de garantia concluídos entre 

a Comissão e os parceiros de execução ao 

abrigo da componente dos Estados-

Membros. Os fundos em regime de gestão 

partilhada devem permitir o 

provisionamento da garantia, de acordo 

com uma taxa de provisionamento 

determinada pela Comissão com base na 

natureza das operações e nas perdas 

esperadas daí decorrentes. O Estado-

Membro deve suportar as perdas superiores 

às perdas esperadas através da emissão de 

uma garantia cruzada a favor da União. 

Estas modalidades devem ser estabelecidas 

num único acordo de contribuição a 

celebrar com cada Estado-Membro que 

escolha, a título voluntário, esta opção. O 

acordo de contribuição deve englobar o 

acordo ou os acordos de garantia 

específicos a ser aplicados no Estado-

Membro em questão. A fixação da taxa de 

provisionamento numa base casuística 

exige uma derrogação ao [artigo 211.º, 

n.º 1] do Regulamento (UE, Euratom) 

n.º XXXX19 («Regulamento Financeiro»). 

Este modelo prevê também um conjunto 

único de normas aplicáveis às garantias 

(20) A componente dos 

Estados-Membros é especificamente 

concebida de forma a permitir a utilização 

dos fundos em regime de gestão partilhada 

para provisionar uma garantia emitida pela 

União. Esta articulação visa mobilizar a 

elevada notação de crédito da União para 

promover investimentos nacionais e 

regionais, assegurando ao mesmo tempo 

uma gestão coerente dos riscos associados 

aos passivos contingentes mediante a 

aplicação da garantia concedida pela 

Comissão no âmbito da gestão indireta. A 

União deve garantir as operações de 

financiamento e investimento previstas 

pelos acordos de garantia concluídos entre 

a Comissão e os parceiros de execução ao 

abrigo da componente dos Estados-

Membros. Os fundos em regime de gestão 

partilhada devem permitir o 

provisionamento da garantia, de acordo 

com uma taxa de provisionamento 

determinada pela Comissão, com o acordo 

do Estado-Membro, com base na natureza 

das operações e nas perdas esperadas daí 

decorrentes. O Estado-Membro e/ou os 

parceiros de execução ou investidores 

privados devem suportar as perdas 

superiores às perdas esperadas através da 

emissão de uma garantia cruzada a favor da 

União. Os Estados-Membros devem 

igualmente poder decidir, de forma 

discricionária, que a contragarantia 

cubra parcial ou integralmente as perdas 

esperadas aplicáveis à utilização dos 

fundos em regime de gestão partilhada. 
Estas modalidades devem ser estabelecidas 

num único acordo de contribuição a 

celebrar com cada Estado-Membro que 

escolha, a título voluntário, esta opção. O 

acordo de contribuição deve englobar o 

acordo ou os acordos de garantia 



 

PR\1165426PT.docx 17/76 PE628.640v01-00 

 PT 

orçamentais apoiadas por fundos geridos 

de forma centralizada ou por fundos em 

regime de gestão partilhada, a fim de 

facilitar a sua articulação. 

específicos a ser aplicados no 

Estado-Membro em questão. A fixação da 

taxa de provisionamento numa base 

casuística exige uma derrogação ao [artigo 

211.º, n.º 1] do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º XXXX[1] («Regulamento 

Financeiro»). Este modelo prevê também 

um conjunto único de normas aplicáveis às 

garantias orçamentais apoiadas por fundos 

geridos de forma centralizada ou por 

fundos em regime de gestão partilhada, a 

fim de facilitar a sua articulação. 

_________________  

19  

Or. en 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Prevê-se que a garantia da UE, no 

valor de 38 000 000 000 EUR (a preços 

correntes) a nível da União, mobilize mais 

de 650 000 000 000 EUR de investimentos 

adicionais em toda a União, devendo 

repartir-se, de forma indicativa, entre as 

vertentes estratégicas. 

(23) Prevê-se que a garantia da UE, no 

valor de 38 000 000 000 EUR (a preços 

correntes) a nível da União, mobilize mais 

de 650 000 000 000 EUR de investimentos 

adicionais em toda a União, devendo 

repartir-se entre as vertentes estratégicas. 

Or. en 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) Os Estados-Membros devem 

contribuir para a componente dos 

Estados-Membros sob a forma de 
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garantias ou numerário. Sem prejuízo das 

prerrogativas do Conselho na aplicação 

do Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(PEC), as contribuições dos 

Estados-Membros sob a forma de 

garantias ou numerário para a 

componente dos Estados-Membros ou as 

contribuições de um Estado-Membro ou 

de bancos nacionais de fomento 

classificados no setor das administrações 

públicas ou atuando em nome de um 

Estado-Membro para plataformas de 

investimento devem ser consideradas 

medidas pontuais na aceção do artigo 5.º 

do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 

Conselho e do artigo 3.º do Regulamento 

(CE) n.º 1467/97 do Conselho. 

Or. en 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) A garantia da UE subjacente ao 

Fundo InvestEU deve ser executada 

indiretamente pela Comissão, apoiando-se 

nos parceiros de execução que intervêm 

junto dos beneficiários finais. A Comissão 

conclui com cada parceiro de execução um 

acordo de garantia que repartirá 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. O Fundo 

InvestEU deve ser dotado de uma 

estrutura de governação específica que 

assegure a utilização adequada da 

garantia da UE. 

(24) A garantia da UE subjacente ao 

Fundo InvestEU deve ser executada 

indiretamente pela Comissão, apoiando-se 

nos parceiros de execução que intervêm 

junto dos beneficiários finais. A Comissão 

conclui com cada parceiro de execução um 

acordo de garantia que repartirá 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. 

Or. en 
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Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 24-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) O Fundo InvestEU deve dispor de 

uma estrutura de governação adequada, 

cuja função deve corresponder ao seu 

objetivo exclusivo de assegurar a 

utilização adequada da garantia da UE. 

Essa estrutura de governação deve ser 

composta por um Conselho Consultivo, 

um Conselho Diretivo e um Comité de 

Investimento. A Comissão deve avaliar a 

compatibilidade das operações de 

financiamento e investimento 

apresentadas pelos parceiros de execução 

com a legislação e as políticas da União, 

sendo que as decisões relativas a estas 

operações incumbem, em última 

instância, ao parceiro de execução. 

Or. en 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) É criado um conselho consultivo 

composto por representantes dos parceiros 

de execução e por representantes dos 

Estados-Membros, 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. 

(25) É criado um conselho consultivo 

composto por representantes da Comissão, 

do Grupo do Banco Europeu de 

Investimento (BEI) e dos parceiros de 

execução e por representantes dos 

Estados-Membros e um perito para cada 

uma das vertentes estratégicas, designado 

pelo Comité Económico e Social Europeu, 

bem como representantes das comissões 

pertinentes do Parlamento Europeu, 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 
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evolução das necessidades e os novos 

produtos, incluindo lacunas de mercado 

específicas a nível territorial. 

Or. en 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) A Comissão deve avaliar a 

compatibilidade das operações de 

financiamento e investimento 

apresentadas pelos parceiros de execução 

com a legislação e as políticas da União, 

sendo que as decisões relativas a estas 

operações incumbem, em última 

instância, ao parceiro de execução. 

(26) O conselho diretivo deve definir as 

orientações estratégicas do Fundo 

InvestEU, as regras necessárias para o 

respetivo funcionamento, assim como as 

regras aplicáveis às operações com 

plataformas de investimento. 

Or. en 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A equipa de projeto, composta por 

peritos colocados à disposição da 

Comissão pelos parceiros de execução no 

intuito de disponibilizar competências 

profissionais especializadas para a 

avaliação técnica e financeira das 

operações de financiamento e 

investimento propostas, atribui uma 

pontuação às operações apresentadas 

pelos parceiros de execução, que são 

avaliadas pelo Comité de Investimento. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Aquando da seleção dos parceiros 

de execução para a implementação do 

Fundo InvestEU, a Comissão deve 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 inovadoras 

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 do Banco Europeu de Investimento 

(«BEI») deve 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 podem 

propor uma gama complementar de 

produtos financeiros, tendo em conta que a 

sua experiência e as suas capacidades a 

nível regional são suscetíveis de contribuir 

para maximizar o impacto dos fundos 

públicos no território da União. Além 

disso, outras instituições financeiras 

internacionais podem atuar como parceiros 

de execução, em especial quando 

apresentem uma vantagem comparativa em 

termos de conhecimentos específicos e 

experiência em certos Estados-Membros. 

Outras entidades podem também preencher 

os critérios estabelecidos no Regulamento 

Financeiro para atuar como parceiros de 

execução. 

(29) Aquando da seleção dos parceiros 

de execução para a implementação do 

Fundo InvestEU, a Comissão deve ter em 

conta a capacidade das contrapartes para 

cumprir os objetivos do InvestEU e 

contribuir para o Fundo, 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 inovadoras 

para suprir as deficiências do mercado e as 

situações de investimento insuficiente e 

assegurar a coesão económica, social e 

territorial. 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 deve 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, 

regionais e locais podem propor uma gama 

complementar de produtos financeiros, 

tendo em conta que a sua experiência e as 

suas capacidades a nível regional são 

suscetíveis de contribuir para maximizar o 

impacto dos fundos públicos no território 

da União. Além disso, outras instituições 

financeiras internacionais podem atuar 

como parceiros de execução, em especial 

quando apresentem uma vantagem 

comparativa em termos de conhecimentos 

específicos e experiência em certos 

Estados-Membros. Outras entidades podem 

também preencher os critérios 

estabelecidos no Regulamento Financeiro 

para atuar como parceiros de execução. 
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Or. en 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) A fim de assegurar que as 

intervenções ao abrigo da componente da 

UE do Fundo InvestEU se centrem em 

deficiências do mercado e situações de 

investimento insuficiente a nível da União, 

permitindo simultaneamente atingir o 

objetivo da maior cobertura geográfica 

possível, a garantia da UE deve ser 

atribuída a parceiros de execução que, quer 

por si só, quer em conjunto com outros 

parceiros de execução, têm a capacidade de 

abranger, pelo menos, três Estados-

Membros. Não obstante, prevê-se que 

cerca de 75 % da garantia da UE ao abrigo 

da componente da UE seja atribuída a 

parceiros de execução em condições de 

propor produtos financeiros ao abrigo do 

Fundo InvestEU em todos os Estados-

Membros. 

(30) A fim de assegurar que as 

intervenções ao abrigo da componente da 

UE do Fundo InvestEU se centrem em 

deficiências do mercado e situações de 

investimento insuficiente a nível da União, 

permitindo simultaneamente atingir o 

objetivo da maior cobertura geográfica 

possível, a garantia da UE deve ser 

atribuída a parceiros de execução que, quer 

por si só, quer em conjunto com outros 

parceiros de execução, têm a capacidade de 

abranger um ou mais Estados-Membros. 

Se os parceiros de execução abrangerem 

mais do que um Estado-Membro, a 

responsabilidade contratual dos parceiros 

de execução deve permanecer limitada 

pelos respetivos mandatos nacionais. Não 

obstante, prevê-se que pelo menos 75 % da 

garantia da UE ao abrigo da componente 

da UE seja atribuída ao Grupo BEI. 

Or. en 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 33 

 

Texto da Comissão Alteração 

(33) O Fundo InvestEU deve permitir, 

se for caso disso, uma articulação 

harmoniosa e eficiente entre subvenções ou 

instrumentos financeiros, ou ambos, 

financiados pelo orçamento da União ou 

pelo Fundo de Inovação do regime de 

comércio de licenças de emissão da UE 

(33) O Fundo InvestEU deve permitir, 

se for caso disso, uma articulação 

harmoniosa e eficiente entre subvenções ou 

instrumentos financeiros, ou ambos, 

financiados pelo orçamento da União ou 

por outros fundos, tal como o Fundo de 

Inovação do regime de comércio de 
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(RCLE), e a referida garantia, sempre que 

tal for necessário para apoiar da melhor 

forma os investimentos destinados a suprir 

deficiências de mercado ou situações de 

investimento insuficiente específicas. 

licenças de emissão da UE (RCLE), e a 

referida garantia, sempre que tal for 

necessário para apoiar da melhor forma os 

investimentos destinados a suprir 

deficiências de mercado ou situações de 

investimento insuficiente específicas. 

Or. en 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) 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, deve assegurar-se uma presença 

local da plataforma de aconselhamento 

InvestEU, quando necessário, tendo em 

conta os sistemas de apoio existentes, com 

vista à prestação de uma assistência 

concreta, pró-ativa e personalizada no 

terreno. 

(36) 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, deve assegurar-se uma presença 

local da plataforma de aconselhamento 

InvestEU, quando necessário, tendo em 

conta os sistemas de apoio existentes, 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, a 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

deve cooperar com os bancos ou 

instituições de fomento nacionais e as 

autoridades de gestão dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento, 

aproveitar e utilizar as respetivas 

competências. Nos Estados-Membros em 

que não existam bancos ou instituições de 

fomento nacionais, a plataforma de 

aconselhamento InvestEU deve, se for 

caso disso, e a pedido do Estado-Membro 

em causa, prestar um aconselhamento 

pró-ativo relativamente à criação deste 

tipo de bancos ou instituições. 

Or. en 
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Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-A) A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve proporcionar apoio 

consultivo a pequenos projetos e a 

projetos para empresas em fase de 

arranque que procurem proteger os seus 

investimentos em investigação e inovação 

através da obtenção de títulos de 

propriedade, tais como as patentes. 

Or. en 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) No contexto do Fundo InvestEU, 

importa apoiar a capacitação, por forma a 

desenvolver capacidades organizacionais e 

atividades de criação de mercado 

necessárias à elaboração de projetos de 

qualidade. Além disso, pretende-se criar 

condições propícias ao aumento do número 

potencial de beneficiários elegíveis em 

segmentos de mercado incipientes, em 

especial quando a pequena dimensão dos 

projetos individuais aumenta 

significativamente os custos das operações 

a nível do projeto, como no caso do 

ecossistema de financiamento social. O 

apoio ao desenvolvimento de capacidades 

deve, assim, complementar e suplementar 

as ações tomadas ao abrigo de outros 

programas da União que abranjam um 

domínio estratégico específico. 

(37) No contexto do Fundo InvestEU, 

importa apoiar a capacitação, por forma a 

desenvolver capacidades organizacionais e 

atividades de criação de mercado 

necessárias à elaboração de projetos de 

qualidade. Além disso, pretende-se criar 

condições propícias ao aumento do número 

potencial de beneficiários elegíveis em 

segmentos de mercado incipientes, em 

especial quando a pequena dimensão dos 

projetos individuais aumenta 

significativamente os custos das operações 

a nível do projeto, como no caso do 

ecossistema de financiamento social. O 

apoio ao desenvolvimento de capacidades 

deve, assim, complementar e suplementar 

as ações tomadas ao abrigo de outros 

programas da União que abranjam um 

domínio estratégico específico. Devem 

igualmente ser envidados esforços para 

apoiar o reforço das capacidades dos 

potenciais promotores de projetos, em 
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especial as organizações prestadoras de 

serviços e as autoridades locais. 

Or. en 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) «Parceiro da plataforma de 

aconselhamento»: a contraparte elegível 

com que a Comissão assina um acordo 

para implementar um serviço prestado 

pela plataforma de aconselhamento 

InvestEU; 

Or. en 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) «Acordo de contribuição»: o 

instrumento jurídico através do qual a 

Comissão e o Estado-Membro especificam 

as condições da garantia da UE ao abrigo 

da componente dos Estados-Membros a 

que se refere o artigo 9.º; 

Or. en 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

 



 

PE628.640v01-00 26/76 PR\1165426PT.docx 

PT 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) «Contribuição financeira»: uma 

contribuição de um parceiro de execução, 

sob a forma de capacidade própria de 

absorção de riscos e/ou apoio financeiro 

para uma operação abrangida pelo 

presente regulamento; 

Or. en 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) «Parceiro de execução»: a 

contraparte elegível, como uma instituição 

financeira ou outro intermediário, com a 

qual a Comissão assina um acordo de 

garantia e/ou um acordo para a 

implementação da plataforma de 

aconselhamento InvestEU; 

(7) «Parceiro de execução»: a 

contraparte elegível, como uma instituição 

financeira ou outro intermediário, com a 

qual a Comissão assina um acordo de 

garantia; 

Or. en 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) «Orientações para o 

investimento»: o conjunto de critérios, 

baseados nos princípios estabelecidos no 

presente regulamento no que se refere aos 

objetivos gerais, aos critérios de 

elegibilidade e aos instrumentos elegíveis, 

utilizado pelo Comité de Investimento 

para tomar decisões transparentes e 

independentes sobre a utilização da 

garantia da UE; 
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Or. en 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-B) «Plataformas de investimento»: 

veículos de finalidade especial, contas de 

gestão, mecanismos contratuais de 

cofinanciamento ou de partilha de riscos 

ou mecanismos criados por outros meios, 

através dos quais as entidades canalizam 

contribuições financeiras para financiar 

determinado número de projetos de 

investimento, e que podem incluir: 

 (a) Plataformas nacionais ou 

subnacionais que agrupam vários projetos 

de investimento no território de um 

determinado Estado-Membro; 

 (b) Plataformas plurinacionais ou 

regionais que agrupam parceiros de 

vários Estados-Membros ou de países 

terceiros interessados em projetos numa 

determinada área geográfica; 

 (c) Plataformas temáticas que agrupam 

projetos de investimento num 

determinado setor; 

Or. en 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) «Financiamento sustentável»: o 

processo através do qual, na tomada de 

decisões, são devidamente tidas em conta 

as considerações ambientais e sociais, 
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conduzindo a um aumento dos 

investimentos em atividades mais 

sustentáveis e de longo prazo; 

Or. en 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) O aumento da taxa de emprego na 

União; 

Or. en 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A sustentabilidade da economia da 

União e o seu crescimento; 

(b) O crescimento da economia da 

União e a sua sustentabilidade; 

Or. en 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A resiliência social e o caráter 

inclusivo da União; 

(c) A inovação e resiliência social e o 

caráter inclusivo da União; 

Or. en 
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Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) A promoção do progresso 

científico e tecnológico, da cultura, da 

educação e da formação; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-B) A coesão económica, territorial e 

social; 

Or. en 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Aumentar o acesso e a 

disponibilidade de microfinanciamento e 

de financiamento para empresas sociais, 

apoiar operações de financiamento e 

investimento relacionadas com o 

investimento social e as competências, bem 

como desenvolver e consolidar mercados 

de investimento social, nos domínios 

referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea d). 

(d) Aumentar o acesso e a 

disponibilidade de microfinanciamento e 

de financiamento para empresas sociais e 

para os setores culturais, criativos e 

educativos, apoiar operações de 

financiamento e investimento relacionadas 

com o investimento social, as aptidões e as 

competências, bem como desenvolver e 

consolidar mercados de investimento 

social, nos domínios referidos no artigo 7.º, 

n.º 1, alínea d). 

Or. en 
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Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além das contribuições a que se refere o 

segundo parágrafo, os Estados-Membros 

podem contribuir para a componente dos 

Estados-Membros sob a forma de 

garantias ou de numerário. O montante 

que representa a contribuição para a 

componente dos Estados-Membros não 

deve exceder [X %] da dotação total da 

componente. 

Or. en 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A distribuição indicativa do 

montante a que se refere o n.º 1, primeiro 

parágrafo, é estabelecida no anexo I do 

presente regulamento. A Comissão pode 

alterar os montantes referidos nesse anexo 

I, sempre que necessário, até 15 % para 

cada objetivo. A Comissão informa o 

Parlamento Europeu e o Conselho de 

quaisquer alterações. 

2. A distribuição do montante a que se 

refere o n.º 1, primeiro parágrafo, é 

estabelecida no anexo I. A Comissão fica 

habilitada a adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 26.º a fim de 

completar o presente regulamento, 

alterando os montantes referidos nesse 

anexo I, sempre que necessário, até 15 % 

para cada vertente. 

Or. en 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – frase introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

1. O Fundo InvestEU funciona com 

base nas quatro vertentes estratégicas 

seguintes, que visam suprir deficiências do 

mercado ou situações de investimento 

insuficiente abrangidas pelo respetivo 

âmbito de aplicação: 

1. O Fundo InvestEU funciona com 

base nas quatro vertentes estratégicas 

seguintes, que visam suprir deficiências do 

mercado e/ou situações de investimento 

insuficiente abrangidas pelo respetivo 

âmbito de aplicação: 

Or. en 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Vertente estratégica relativa à 

sustentabilidade das infraestruturas: 

abrange o investimento sustentável nos 

domínios dos transportes, da energia, da 

conectividade digital, do fornecimento e da 

transformação de matérias-primas, do 

espaço, dos oceanos e dos recursos 

hídricos, dos resíduos, da natureza e outras 

infraestruturas ambientais, dos 

equipamentos, dos ativos móveis e da 

implantação de tecnologias inovadoras que 

contribuam para atingir os objetivos da 

União em matéria de sustentabilidade 

ambiental ou social, ou em ambas as áreas, 

ou para cumprir as normas da União em 

matéria de sustentabilidade ambiental e 

social; 

a) Vertente estratégica relativa à 

sustentabilidade das infraestruturas: 

abrange o investimento sustentável nos 

domínios dos transportes, incluindo a 

manutenção ou a modernização dos 

recursos existentes em matéria de 

infraestruturas – com especial incidência 

nos recursos relacionados com a 

segurança e a proteção –, da habitação, 

da energia, designadamente a interligação 

energética, a eficiência energética e as 

energias renováveis, da conectividade 

digital, da cultura, do fornecimento e da 

transformação de matérias-primas, do 

espaço, dos oceanos e dos recursos 

hídricos, dos resíduos, da natureza e outras 

infraestruturas ambientais, dos 

equipamentos, dos ativos móveis e da 

implantação de tecnologias inovadoras que 

contribuam para atingir os objetivos da 

União em matéria de sustentabilidade 

ambiental ou social, ou em ambas as áreas, 

ou para cumprir as normas da União em 

matéria de sustentabilidade ambiental e 

social; 

Or. en 
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Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Vertente estratégica relativa ao 

investimento social e às competências: 

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 o alojamento social e para 

estudantes); a inovação social; a saúde e os 

cuidados prolongados; a inclusão e 

acessibilidade; as atividades culturais com 

um objetivo social; e a integração das 

pessoas vulneráveis, incluindo os nacionais 

de países terceiros. 

d) Vertente estratégica relativa ao 

investimento social e às competências: 

abrange o financiamento ético e 

sustentável, o microfinanciamento, a 

aquisição de empresas pelos 

trabalhadores, o financiamento de 

empresas sociais e a economia social; as 

competências, a educação, a formação e os 

serviços conexos; as infraestruturas sociais 

(incluindo o alojamento social e para 

estudantes); a inovação social; a saúde e os 

cuidados prolongados; a inclusão e 

acessibilidade; as atividades culturais com 

um objetivo social; os setores culturais e 

criativos, designadamente com objetivos 

no domínio do diálogo intercultural e da 

coesão; e a integração das pessoas 

vulneráveis, incluindo os nacionais de 

países terceiros. 

Or. en 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As operações de financiamento e 

investimento abrangidas pela vertente 

estratégica relativa à sustentabilidade das 

infraestruturas, referida no n.º 1, alínea a), 

são aferidas na ótica das alterações 

climáticas e da sustentabilidade ambiental 

e social, com vista a minimizar o impactos 

negativo e maximizar os benefícios nestes 

domínios. Para o efeito, os promotores que 

solicitam financiamento fornecem 

informações adequadas com base nas 

As operações de financiamento e 

investimento abrangidas pela vertente 

estratégica relativa à sustentabilidade das 

infraestruturas, referida no n.º 1, alínea a), 

são aferidas na ótica das alterações 

climáticas e da sustentabilidade ambiental 

e social, com vista a minimizar os impactos 

negativo e maximizar os benefícios nestes 

domínios. Para o efeito, os promotores que 

solicitam financiamento fornecem 

informações adequadas com base nas 
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diretrizes a elaborar pela Comissão. Os 

projetos cuja dimensão seja inferior à 

especificada nas diretrizes são excluídos da 

necessidade de aferição. 

orientações para o investimento a elaborar 

pela Comissão. Os projetos cuja dimensão 

seja inferior à especificada nas orientações 

para o investimento são excluídos da 

necessidade de aferição. 

Or. en 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2 – frase introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

As diretrizes da Comissão devem permitir: As orientações para o investimento da 

Comissão devem permitir: 

Or. en 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Estimar o impacto sobre a inclusão 

social em certas regiões ou populações. 

c) Estimar o impacto sobre a inclusão 

social em termos de melhoria da 

qualidade de vida e coesão social, com 

especial atenção para as pessoas mais 

vulneráveis que vivem em certas regiões. 

Or. en 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os parceiros de execução fornecem 4. Os parceiros de execução fornecem 
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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. 

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 orientações para o investimento 

elaboradas pela Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.º-A 

 Adicionalidade 

 Para efeitos do presente regulamento, 

entende-se por «adicionalidade» o apoio 

do Fundo InvestEU a operações que deem 

resposta a falhas do mercado ou a 

situações de investimento insuficiente e 

que não teria sido possível realizar no 

período durante o qual a garantia da UE 

pode ser utilizada, ou que não teria sido 

possível realizar na mesma medida, pelos 

parceiros de execução, sem o apoio do 

Fundo InvestEU. 

Or. en 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – frase introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada vertente estratégica referida 

no artigo 7.º, n.º 1, é composta por duas 

componentes, que visam suprir 

deficiências específicas do mercado ou 

situações específicas de investimento 

1. Cada vertente estratégica referida 

no artigo 7.º, n.º 1, é composta por duas 

componentes: a componente da UE e a 

componente dos Estados-Membros. 

Ambas as componentes devem suprir 
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insuficiente da seguinte forma: deficiências específicas do mercado ou 

situações específicas de investimento 

insuficiente ao nível da União e/ou dos 

Estados-Membros, no que se refere aos 

objetivos políticos da União. 

Or. en 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A componente da UE visa suprir 

qualquer das seguintes situações: 

Suprimido 

i) deficiências do mercado ou situações de 

investimento insuficiente relacionadas 

com as prioridades estratégicas da União 

e equacionadas a nível da União, 

 

ii) deficiências do mercado ou situações 

de investimento insuficiente à escala da 

União, ou 

 

iii) deficiências do mercado ou situações 

de investimento insuficiente novas ou 

complexas, com vista ao desenvolvimento 

de novas soluções financeiras e estruturas 

de mercados; 

 

Or. en 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A componente dos Estados-

Membros visa suprir deficiências 

específicas do mercado ou situações 

específicas de investimento insuficiente 

num ou mais Estados-Membros, de forma 

Suprimido 
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a concretizar os objetivos prosseguidos 

pelos fundos contribuintes em regime de 

gestão partilhada. 

Or. en 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros podem 

contribuir para a componente dos 

Estados-Membros sob a forma de 

garantias ou de numerário. O montante 

que representa a contribuição para a 

componente dos Estados-Membros não 

deve exceder [X %] da dotação total da 

componente. Essas contribuições podem 

ser acionadas em relação aos pagamentos 

de acionamentos da garantia depois do 

financiamento ao abrigo do artigo 4.º, n.º 

1, primeiro parágrafo. 

Or. en 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Estado-Membro e a Comissão devem 

concluir o acordo de contribuição ou uma 

alteração ao mesmo num prazo de quatro 

meses a contar da Decisão da Comissão 

que adota o acordo de parceria ou o plano 

da PAC, ou em simultâneo com a Decisão 

da Comissão que altera um programa ou 

um plano da PAC. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) O montante total da parte da 

garantia da UE ao abrigo da componente 

dos Estados-Membros que compete ao 

Estado-Membro, a sua taxa de 

provisionamento, o montante da 

contribuição dos fundos em regime de 

gestão partilhada, a fase de constituição de 

provisionamento em conformidade com 

um plano financeiro anual e o montante do 

passivo contingente daí resultante a ser 

coberto por uma garantia cruzada 

concedida pelo Estado-Membro em causa; 

a) O montante total da parte da 

garantia da UE ao abrigo da componente 

dos Estados-Membros que compete ao 

Estado-Membro, a sua taxa de 

provisionamento, o montante da 

contribuição dos fundos em regime de 

gestão partilhada, a fase de constituição de 

provisionamento em conformidade com 

um plano financeiro anual e o montante do 

passivo contingente daí resultante a ser 

coberto por uma garantia cruzada 

concedida pelo Estado-Membro em causa 

e/ou pelos parceiros de execução ou 

investidores privados; 

Or. en 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) O parceiro ou parceiros de 

execução que tenham exprimido o seu 

interesse, bem como a obrigação, por 

parte da Comissão, de informar o Estado-

Membro sobre o parceiro ou parceiros de 

execução selecionados; 

c) O parceiro ou parceiros de 

execução selecionados, com o acordo do 

Estado-Membro; 

Or. en 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 As contribuições dos fundos em regime de 

gestão partilhada podem ser utilizadas, ao 

critério dos Estados-Membros e com o 

acordo dos parceiros de execução, para 

garantir qualquer parcela dos 

instrumentos financeiros estruturados. 

Or. en 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Caso o nível de provisões dessa 

parte da garantia da UE ao abrigo da 

componente dos Estados-Membros atinja 

10 % do provisionamento inicial, o 

Estado-Membro em causa concede, a 

pedido da Comissão, até 5 % do 

provisionamento inicial para o fundo 

comum de provisionamento. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Sem prejuízo das prerrogativas do 

Conselho na aplicação do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento (PEC), as 

contribuições dos Estados-Membros sob a 

forma de garantias ou de numerário para 

a componente dos Estados-Membros ou 

as contribuições de um Estado-Membro 

ou de bancos nacionais de fomento 
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classificados no setor das administrações 

públicas ou atuando em nome de um 

Estado-Membro para plataformas de 

investimento devem ser consideradas 

medidas pontuais na aceção do artigo 5.º 

do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 

Conselho e do artigo 3.º do Regulamento 

(CE) n.º 1467/97 do Conselho. 

Or. en 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A garantia da UE é concedida aos 

parceiros de execução em conformidade 

com o [artigo 219.º, n.º 1] do 

[Regulamento Financeiro] e gerida em 

conformidade com o [título X] do 

[Regulamento Financeiro]. 

1. A garantia da UE é concedida aos 

parceiros de execução em conformidade 

com o [artigo 219.º, n.º 1] do 

[Regulamento Financeiro] e gerida em 

conformidade com o [título X] do 

[Regulamento Financeiro]. A garantia da 

UE é irrevogável, incondicional e 

prestada à primeira interpelação à 

contraparte elegível para operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento e a respetiva 

política de preços corresponde 

exclusivamente às características e ao 

perfil de risco das operações subjacentes, 

tendo devidamente em conta a natureza 

das operações subjacentes e a consecução 

dos objetivos estratégicos visados, 

incluindo a eventual aplicação de termos 

preferenciais específicos e de incentivos, 

se necessário, designadamente: 

 (a) Nas situações em que as condições dos 

mercados financeiros com tensões 

poderiam impedir a realização de um 

projeto viável; 

 (b) Quando tal seja necessário para 

facilitar a criação de plataformas de 

investimento ou o financiamento de 

projetos em setores ou áreas que se 
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confrontam com deficiências 

significativas do mercado ou situações de 

investimento insuficiente; 

 (c) Quando tal seja necessário para 

colmatar as lacunas em matéria de 

infraestruturas sociais; 

 (d) Quando um Estado-Membro enfrente 

um grande choque assimétrico. 

Or. en 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além disso, a garantia da UE deve prever: 

 (a) Um mecanismo sólido para a sua 

utilização imediata; 

 (b) Uma duração coerente com a data de 

vencimento final do último crédito do 

beneficiário final; 

 (c) Uma monitorização adequada da 

carteira de riscos e garantias; 

 (d) Um mecanismo fiável para a avaliação 

dos fluxos de caixa esperados, no caso de 

ser utilizada; 

 (e) Documentação adequada 

relativamente às decisões de gestão dos 

riscos; 

 (f) Flexibilidade adequada no que respeita 

à forma como é utilizada a garantia, 

permitindo que os parceiros de execução 

beneficiem diretamente da garantia 

quando/se necessário, nomeadamente na 

ausência de um regime de garantia 

adicional; 

 (g) O cumprimento de todos os requisitos 

adicionais formulados pela autoridade de 

supervisão reguladora pertinente, se 

existirem, por serem considerados uma 
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atenuação de risco plena e eficaz. 

Or. en 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A garantia da UE ao abrigo da 

componente da UE é atribuída aos 

parceiros de execução. Pelo menos 75 % 

da garantia da UE ao abrigo da 

componente da UE é atribuída ao Grupo 

BEI. Os montantes que excedam 75 % da 

garantia da UE podem ser 

disponibilizados ao Grupo BEI caso os 

bancos ou as instituições de fomento 

nacionais não possam utilizar a totalidade 

da parte restante da garantia. Os bancos 

ou as instituições de fomento nacionais 

podem beneficiar plenamente da garantia 

da UE caso decidam utilizá-la através do 

BEI ou do Fundo Europeu de 

Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Cumpram as condições 

estabelecidas no [artigo 209.º, n.º 2, alíneas 

a) a e)] do [Regulamento Financeiro], em 

especial o requisito de adicionalidade 

estabelecido no [artigo 209.º, n.º 2, alínea 

b)] do [Regulamento Financeiro], e, 

quando aplicável, maximizem o 

investimento privado em conformidade 

(a) Cumpram as condições 

estabelecidas no [artigo 209.º, n.º 2, alíneas 

a) a e)] do [Regulamento Financeiro], em 

especial o requisito de adicionalidade 

estabelecido no artigo 7.º-A do presente 

regulamento, e, quando aplicável, 

maximizem o investimento privado em 

conformidade com o [artigo 209.º, n.º 2, 
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com o [artigo 209.º, n.º 2, alínea d)] do 

[Regulamento Financeiro]; 

alínea d)] do [Regulamento Financeiro]; 

Or. en 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Projetos transfronteiras entre 

entidades localizadas ou sediadas em um 

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 pela política europeia de 

vizinhança, pelo Espaço Económico 

Europeu ou pela Associação Europeia de 

Comércio Livre, ou a um país ou território 

ultramarino como estabelecido no anexo II 

do TFUE, ou a um país terceiro conexo, 

independentemente de existir ou não um 

parceiro nesses países terceiros ou países 

ou territórios ultramarinos; 

(a) Projetos entre entidades localizadas 

ou sediadas em um 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 Espaço 

Económico Europeu ou pela Associação 

Europeia de Comércio Livre, ou a um país 

ou território ultramarino como estabelecido 

no anexo II do TFUE, ou a um país terceiro 

conexo, independentemente de existir ou 

não um parceiro nesses países terceiros ou 

países ou territórios ultramarinos; 

Or. en 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para a componente da UE, as contrapartes 

elegíveis devem ter manifestado o seu 

interesse e estar em condições de assegurar 

a cobertura das operações de financiamento 

e investimento em, pelo menos, três 

Estados-Membros. Os parceiros de 

execução também podem cobrir, de forma 

conjunta, operações de financiamento e 

investimento em, pelo menos, três Estados-

Para a componente da UE, as contrapartes 

elegíveis devem ter manifestado o seu 

interesse e estar em condições de assegurar 

a cobertura das operações de financiamento 

e investimento em um ou mais Estados-

Membros. Os parceiros de execução 

também podem cobrir, de forma conjunta, 

operações de financiamento e investimento 

em um ou mais Estados-Membros, 
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Membros, formando um grupo para o 

efeito. 

formando um grupo para o efeito. Os 

parceiros de execução, cuja 

responsabilidade contratual é limitada 

pelos respetivos mandatos nacionais, 

podem também dar resposta a falhas do 

mercado ou a situações de investimento 

subótimo através de instrumentos 

comparáveis, adaptados a cada situação 

local. 

Or. en 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Com base no grau de maturidade do 

projeto, o grupo de parceiros de execução 

pode ser formado a qualquer momento e 

com configurações diferentes, a fim de 

satisfazer de forma eficiente as 

necessidades do mercado. 

Or. en 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Assegura a diversificação 

geográfica; 

(d) Assegura a diversificação 

geográfica e permite financiar projetos de 

menor dimensão; 

Or. en 

 

Alteração  67 
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Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) A capacidade do parceiro de 

execução para avaliar as operações de 

financiamento e investimento em 

conformidade com as normas 

internacionais reconhecidas em matéria 

de notação social, com especial atenção 

para o impacto social e ambiental; 

Or. en 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-B) A capacidade do parceiro de 

execução para fornecer provas públicas 

das operações de financiamento e 

investimento; 

Or. en 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-C) A capacidade do parceiro de 

execução para gerir os instrumentos 

financeiros, com base em experiências 

anteriores com instrumentos financeiros e 

com as autoridades de gestão a que se 

refere o Regulamento (UE, Euratom) 

2018/1046 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 



 

PR\1165426PT.docx 45/76 PE628.640v01-00 

 PT 

Or. en 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A remuneração pela assunção de 

riscos deve ser repartida entre a União e 

um parceiro de execução em função da 

respetiva quota-parte na assunção de riscos 

de uma carteira de operações de 

financiamento e investimento ou, se for 

caso disso, das operações individuais. O 

parceiro de execução deve ter uma 

exposição adequada aos seus próprios 

riscos associados às operações de 

financiamento e investimento que 

beneficiam da garantia da UE, exceto nos 

casos em que, excecionalmente, os 

objetivos políticos visados pelo produto 

financeiro a aplicar sejam de molde a que o 

parceiro de execução não pode, 

razoavelmente, contribuir para o efeito 

com a sua própria capacidade de absorção 

de riscos. 

1. A remuneração pela assunção de 

riscos deve ser repartida entre a União e 

um parceiro de execução em função da 

respetiva quota-parte na assunção de riscos 

de uma carteira de operações de 

financiamento e investimento ou, se for 

caso disso, das operações individuais e 

corresponder exclusivamente às 

características e ao perfil de risco das 

operações subjacentes. O parceiro de 

execução deve ter uma exposição adequada 

aos seus próprios riscos associados às 

operações de financiamento e investimento 

que beneficiam da garantia da UE, exceto 

nos casos em que, excecionalmente, os 

objetivos políticos visados pelo produto 

financeiro a aplicar sejam de molde a que o 

parceiro de execução não pode, 

razoavelmente, contribuir para o efeito 

com a sua própria capacidade de absorção 

de riscos. 

Or. en 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo -17 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo -17.º 

 Conselho Diretivo 

 1. O Fundo InvestEU é gerido por um 

Conselho Diretivo que, para efeitos da 

utilização da garantia da UE, deve ser 
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determinado em conformidade com os 

objetivos gerais estabelecidos no 

artigo 3.º: 

 (a) A orientação estratégica do Fundo 

InvestEU; 

 (b) As políticas e procedimentos 

operacionais necessários para o 

funcionamento do Fundo InvestEU; 

 (c) As regras aplicáveis às operações com 

as plataformas de investimento. 

 2. O Conselho Diretivo: 

 (a) É composto pelos seguintes seis 

membros: 

 (i) Três membros nomeados pela 

Comissão; 

 (ii) Um membro nomeado pelo Banco 

Europeu de Investimento; 

 (iii) Um membro nomeado pelo Conselho 

Consultivo de entre os representantes dos 

parceiros responsáveis pela execução. 

Esse membro não pode ser um 

representante do BEI; 

 (iv) Um perito nomeado pelo Parlamento 

Europeu. O perito não solicita nem recebe 

instruções das instituições, órgãos ou 

organismos da União, dos governos dos 

Estados-Membros ou de qualquer outro 

organismo público ou privado e atua com 

plena independência. O perito 

desempenha as suas funções de forma 

imparcial e no interesse do Fundo 

InvestEU; 

 (b) Elege um Presidente de entre os três 

membros nomeados pela Comissão por 

um período fixo de três anos, renovável 

uma vez; 

 (c) Debate e tem na máxima conta as 

posições de todos os membros. Caso os 

membros não consigam fazer convergir as 

suas posições, o Conselho Diretivo decide 

por maioria dos seus membros. As atas 

das reuniões do Conselho Diretivo 

refletem de forma substancial as posições 

de todos os membros. 



 

PR\1165426PT.docx 47/76 PE628.640v01-00 

 PT 

 3. O Conselho Diretivo propõe à 

Comissão a alteração da distribuição dos 

montantes referidos no anexo I. 

 4. O Conselho Diretivo organiza 

periodicamente consultas das partes 

interessadas, nomeadamente 

coinvestidores, autoridades públicas, 

peritos, estabelecimentos de ensino, 

instituições de formação e investigação, 

parceiros sociais e representantes da 

sociedade civil, sobre a orientação e a 

execução da política de investimentos ao 

abrigo do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão é aconselhada por um 

conselho consultivo composto por duas 

formações reunindo, nomeadamente, os 

representantes dos parceiros de execução 

e os representantes dos Estados-Membros. 

1. A Comissão e o Conselho Diretivo 

são aconselhados por um conselho 

consultivo. 

Or. en 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O conselho consultivo é composto 

por: 

 (a) Um representante de cada parceiro de 

execução; 

 (b) Um representante de cada Estado-

Membro; 
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 (c) Um representante do BEI; 

 (d) Um representante da Comissão; 

 (e) Um perito para cada vertente 

estratégica, nomeado pelo Comité 

Económico e Social Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Cada parceiro de execução e cada 

Estado-Membro podem nomear um 

representante para a formação em causa. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão está representada nas 

duas formações do conselho consultivo. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A reunião do conselho consultivo na 

formação dos representantes dos 

parceiros de execução é copresidida por 

A reunião do conselho consultivo é 

presidida por um representante da 

Comissão. O representante do BEI é o 
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um representante da Comissão e pelo 

representante nomeado pelo Banco 

Europeu de Investimento. 

vice-presidente. 

Or. en 

 

Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Um representante da Comissão preside a 

reunião do conselho consultivo na 

formação dos representantes dos Estados-

Membros. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O conselho consultivo reúne-se 

regularmente e, pelo menos, duas vezes por 

ano a pedido do seu presidente. A pedido 

dos respetivos presidentes, podem 

igualmente ser organizadas reuniões 

conjuntas das duas formações do 

conselho consultivo. 

O conselho consultivo reúne-se 

regularmente e, pelo menos, duas vezes por 

ano a pedido do seu presidente. 

Or. en 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – frase introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

5. O conselho consultivo tem por 

funções: 

5. (Não se aplica à versão 

portuguesa.) 

Or. en 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Na formação composta pelos 

representantes dos parceiros de execução: 

Suprimido 

i) providenciar aconselhamento sobre a 

conceção dos produtos financeiros a 

aplicar ao abrigo do presente 

regulamento, 

 

ii) providenciar aconselhamento à 

Comissão sobre as deficiências do 

mercado, as situações de investimento 

insuficiente e as condições de mercado; 

 

Or. en 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) Providenciar aconselhamento 

sobre a conceção dos produtos financeiros 

a aplicar ao abrigo do presente 

regulamento; 

Or. en 

 

Alteração  82 
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Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea a-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-B) Providenciar aconselhamento ao 

Conselho Diretivo sobre as deficiências do 

mercado, as situações de investimento 

insuficiente e as condições de mercado; 

Or. en 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Na formação composta pelos 

representantes dos Estados-Membros: 

Suprimido 

i) informar os Estados-Membros sobre a 

execução do Fundo InvestEU, 

 

ii) trocar pontos de vista com os Estados-

Membros sobre a evolução do mercado e 

partilhar as melhores práticas. 

 

Or. en 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Informar os Estados-Membros 

sobre a execução do Fundo InvestEU, 

Or. en 

 

Alteração  85 
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Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 5 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-B) Trocar pontos de vista com os 

Estados-Membros sobre a evolução do 

mercado e partilhar as melhores práticas. 

Or. en 

 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º-A 

 Metodologias de avaliação de riscos 

 1. São atribuídos poderes à Comissão 

para adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 26.º, a fim de 

completar o presente regulamento, 

estabelecendo uma metodologia de 

avaliação de riscos. A metodologia de 

avaliação de riscos inclui: 

 (a) Uma classificação de risco, a fim de 

garantir um tratamento coerente e 

uniforme de todas as operações 

independentemente da instituição 

intermediária; 

 (b) Uma metodologia para avaliar o valor 

em risco e a probabilidade de 

incumprimento com base em métodos 

estatísticos claros, incluindo critérios 

ambientais, sociais e de governação; 

 (c) Um método para avaliar a exposição 

ao risco de incumprimento e de perda 

dado o incumprimento, tendo em conta o 

valor do financiamento, o risco do 

projeto, os prazos de reembolso, as 

garantias e outros indicadores relevantes. 

Or. en 
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Alteração  87 

Proposta de regulamento 

Artigo 17-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º-B 

 Painel de avaliação 

 1. Cada parceiro de execução deve utilizar 

um painel de avaliação de indicadores 

(«painel de avaliação») para avaliar a 

qualidade e a solidez dos investimentos 

potencialmente apoiados pela garantia da 

UE. O painel de avaliação deve assegurar 

uma avaliação independente, 

transparente e harmonizada da utilização 

real e potencial da garantia da UE. 

 2. Cada parceiro de execução preenche o 

painel de avaliação no que respeita às 

suas propostas de operações de 

financiamento e investimento. Se a 

operação de investimento for proposta por 

vários parceiros de execução, o painel de 

avaliação deve ser preenchido 

conjuntamente pelos vários parceiros de 

execução envolvidos. 

 3. O painel de avaliação contém, em 

particular, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 (a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas, 

resultante da aplicação da metodologia de 

avaliação de riscos a que se refere o 

artigo 17.º-A; 

 (b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 (c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade; 

 (d) A qualidade e o contributo da 

operação de investimento para o 

crescimento sustentável e o emprego; 

 (e) O contributo da operação de 
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investimento para a concretização dos 

objetivos do Programa InvestEU; 

 (f) A contribuição técnica e financeira 

para o projeto. 

 4. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados nos termos do artigo 26.º a 

fim de completar o presente regulamento 

através do estabelecimento de regras 

pormenorizadas para a utilização do 

painel de avaliação pelos parceiros de 

execução. 

 5. Sempre que necessário, a Comissão 

pode prestar assistência aos parceiros de 

execução na aplicação da metodologia de 

avaliação dos riscos e na compilação do 

painel de avaliação. Deve assegurar que a 

metodologia de classificação é 

corretamente aplicada e que os painéis de 

avaliação apresentados ao Comité de 

Investimento são de elevada qualidade. 

Or. en 

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18 Suprimido 

Equipa de projeto  

1. É criada uma equipa de projeto 

composta por peritos, colocados à 

disposição da Comissão pelos parceiros de 

execução, a título gratuito para o 

orçamento da União. 

 

2. Cada parceiro de execução afeta peritos 

à equipa de projeto. O número de peritos é 

estabelecido no acordo de garantia. 

 

3. A Comissão verifica se as operações de 

financiamento e investimento propostas 

pelos parceiros de execução são 

conformes à legislação e às políticas da 
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União. 

4. Sob reserva da confirmação pela 

Comissão prevista no n.º 3, a equipa de 

projeto efetua um controlo de qualidade 

procedendo à análise prévia das 

operações de financiamento e 

investimento propostas a realizar pelos 

parceiros de execução. As operações de 

financiamento e investimento são em 

seguida apresentadas ao Comité de 

Investimento para a aprovação da sua 

cobertura pela garantia da UE. 

 

A equipa de projeto elabora, para o 

Comité de Investimento, o painel de 

avaliação aplicável às operações de 

financiamento e investimento propostas. 

 

O painel de avaliação contém, em 

especial, uma avaliação dos seguintes 

elementos: 

 

(a) O perfil de risco das operações de 

financiamento e investimento propostas; 

 

(b) As vantagens para os beneficiários 

finais; 

 

(c) O cumprimento dos critérios de 

elegibilidade. 

 

Cada parceiro de execução fornece à 

equipa de projeto informações adequadas 

e harmonizadas para que esta possa 

efetuar a sua análise de risco e elaborar o 

painel de avaliação. 

 

5. O perito da equipa de projeto não 

avalia a análise prévia nem a apreciação 

relativa a uma eventual operação de 

financiamento ou investimento 

apresentada pelo parceiro de execução 

que colocou este perito à disposição da 

Comissão. Esse perito também não 

elabora o painel de avaliação relativo a 

essas propostas. 

 

6. Cada perito da equipa de projeto 

declara à Comissão quaisquer conflitos de 

interesses e comunica-lhe, sem demora, 

todas as informações necessárias para 

verificar, a qualquer momento, a ausência 
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de quaisquer conflitos de interesses. 

7. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas que regem o 

funcionamento da equipa de projeto e a 

verificação da ausência de situações de 

conflitos de interesses. 

 

8. A Comissão estabelece regras 

pormenorizadas sobre o painel de 

avaliação, a fim de permitir que o Comité 

de Investimento aprove a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento proposta. 

 

Or. en 

 

Alteração  89 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – frase introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. É criado um Comité de 

Investimento ao qual incumbe: 

1. É criado um Comité de 

Investimento independente ao qual 

incumbe: 

Or. en 

 

Alteração  90 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Examinar as propostas de 

operações de financiamento e investimento 

apresentadas pelos parceiros de execução 

para efeitos da sua cobertura pela garantia 

da UE; 

(a) Examinar as propostas de 

operações de financiamento e investimento 

apresentadas pelos parceiros de execução 

para efeitos da sua cobertura pela garantia 

da UE, que tenham sido aprovadas após 

uma verificação da conformidade com o 

direito da União e as políticas da 

Comissão; 



 

PR\1165426PT.docx 57/76 PE628.640v01-00 

 PT 

Or. en 

 

Alteração  91 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Verificar a sua conformidade com o 

presente regulamento e as diretrizes 

relevantes em matéria de investimento, 

com particular destaque para o requisito de 

adicionalidade referido no [artigo 209.º, 

n.º 2, alínea b)] do [Regulamento 

Financeiro], bem como o requisito relativo 

à captação de investimento privado 

referido no [artigo 209.º, n.º 2, alínea d)] 

do [mesmo regulamento]; e 

(b) Verificar a sua conformidade com o 

presente regulamento e as diretrizes 

relevantes em matéria de investimento, 

com particular destaque para o requisito de 

adicionalidade referido no artigo 7.º-A do 

presente regulamento, bem como o 

requisito relativo à captação de 

investimento privado referido no [artigo 

209.º, n.º 2, alínea d)] do [Regulamento 

Financeiro]; e 

Or. en 

 

Alteração  92 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por seis peritos externos 

remunerados. Os peritos são selecionados 

em conformidade com o [artigo 237.º] do 

[Regulamento Financeiro] e nomeados pela 

Comissão para um mandato com uma 

duração máxima de quatro anos. O 

mandato é renovável, mas não pode 

exceder sete anos, no total. A Comissão 

pode decidir renovar o mandato de um 

membro do Comité de Investimento em 

funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 

Cada formação do Comité de Investimento 

é composta por seis peritos externos 

remunerados. Os peritos são selecionados 

em conformidade com o [artigo 237.º] do 

[Regulamento Financeiro] e nomeados pela 

Comissão para um mandato com uma 

duração máxima de quatro anos. O 

mandato é renovável, mas não pode 

exceder sete anos, no total. O Conselho 

Diretivo pode decidir renovar o mandato 

de um membro do Comité de Investimento 

em funções, sem recorrer ao procedimento 

previsto no presente número. 

Or. en 
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Alteração  93 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

Quatro membros devem ser membros 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. A 

Comissão afeta os membros do Comité de 

Investimento à formação ou formações 

apropriadas deste último. O Comité de 

Investimento elege um presidente entre os 

seus membros permanentes. 

Quatro membros devem ser membros 

permanentes das quatro formações do 

Comité de Investimento. Além disso, cada 

uma dessas formações deve incluir dois 

peritos com experiência em matéria de 

investimento em setores abrangidos pela 

vertente estratégica em causa e, pelo 

menos, um dos membros permanentes deve 

dispor de conhecimentos especializados 

sobre investimentos sustentáveis. O 

Conselho Diretivo afeta os membros do 

Comité de Investimento à formação ou 

formações apropriadas deste último. O 

Comité de Investimento elege um 

presidente entre os seus membros 

permanentes. 

Or. en 

 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adota o regulamento interno e 

gere o secretariado do Comité de 

Investimento. 

O Conselho Diretivo adota o regulamento 

interno e gere o secretariado do Comité de 

Investimento. 

Or. en 

 

Alteração  95 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

Os CV e as declarações de interesses dos 

membros do Comité de Investimento 

devem ser publicados e permanentemente 

atualizados. Cada membro do Comité de 

Investimento comunica sem demora à 

Comissão todas as informações necessárias 

à verificação, a qualquer momento, da 

ausência de conflitos de interesses. 

Os CV e as declarações de interesses dos 

membros do Comité de Investimento 

devem ser publicados e permanentemente 

atualizados. Cada membro do Comité de 

Investimento comunica sem demora à 

Comissão e ao Conselho Diretivo todas as 

informações necessárias à verificação, a 

qualquer momento, da ausência de 

conflitos de interesses. 

Or. en 

 

Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão pode destituir um membro das 

suas funções se não respeitar os requisitos 

enunciados no presente número ou por 

outros motivos devidamente justificados. 

O Conselho Diretivo pode destituir um 

membro das suas funções se não respeitar 

os requisitos enunciados no presente 

número ou por outros motivos devidamente 

justificados. 

Or. en 

 

Alteração  97 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para a avaliação e verificação das 

propostas. o Comité de Investimento 

recorre ao painel de indicadores referido no 

artigo 18.º, n.º 3. 

Para a avaliação e verificação das 

propostas. o Comité de Investimento 

recorre ao painel de indicadores referido no 

artigo 17.º-B. 

Or. en 
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Alteração  98 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As conclusões do Comité de Investimento 

são adotadas por maioria simples de todos 

os seus membros. Em caso de empate na 

votação, o Presidente do Comité de 

Investimento tem voto de qualidade. 

As conclusões do Comité de Investimento 

são adotadas por maioria simples de todos 

os seus membros, se esta maioria simples 

incluir pelo menos um dos peritos. Em 

caso de empate na votação, o Presidente do 

Comité de Investimento tem voto de 

qualidade. 

Or. en 

 

Alteração  99 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

As conclusões do Comité de Investimento 

que aprovem o apoio da garantia da UE 

para uma operação de financiamento ou 

investimento devem ser publicadas e 

incluir a fundamentação dessa aprovação. 

A publicação não deve conter informações 

comercialmente sensíveis. 

As conclusões do Comité de Investimento 

que aprovem o apoio da garantia da UE 

para uma operação de financiamento ou 

investimento devem ser publicadas e 

incluir a fundamentação dessa aprovação. 

As decisões remetem igualmente para a 

avaliação global realizada com base no 

painel de avaliação de indicadores a que 

se refere o artigo 18.º. Se for caso disso, o 

Comité de Investimento inclui na lista das 

conclusões de aprovação do apoio da 

garantia da UE informações sobre as 

operações, nomeadamente a sua 

descrição, a identidade dos promotores ou 

intermediários financeiros, e os objetivos 

do projeto. A publicação não deve conter 

informações comercialmente sensíveis. Em 

caso de decisões sensíveis do ponto de 

vista comercial, o Comité de Investimento 

publica essas decisões e as informações 

sobre os promotores ou intermediários 

financeiros na data de encerramento do 

financiamento em causa ou numa data 
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anterior, desde que a sensibilidade 

comercial tenha cessado. 

Or. en 

 

Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O painel de avaliação é publicado após a 

assinatura de uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 

subprojeto, caso aplicável. A publicação 

não deve contar informações 

comercialmente sensíveis ou dados 

pessoais que não devam ser divulgados ao 

abrigo da legislação da União em matéria 

de proteção de dados. 

O painel de avaliação é publicado após a 

assinatura de uma operação de 

financiamento ou investimento ou de um 

subprojeto. A publicação não deve contar 

informações comercialmente sensíveis ou 

dados pessoais que não devam ser 

divulgados ao abrigo da legislação da 

União em matéria de proteção de dados. 

Or. en 

 

Alteração  101 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

Duas vezes por ano, as conclusões do 

Comité de Investimento que rejeitem a 

utilização da garantia da UE são 

transmitidas ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, sob reserva de requisitos de 

estrita confidencialidade. 

Duas vezes por ano, o Comité de 

Investimento apresenta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho uma lista de todas 

as conclusões, bem como os painéis de 

avaliação correspondentes a todas as 

decisões. Esta lista é apresentada sob 

reserva de requisitos de estrita 

confidencialidade. 

Or. en 

 

Alteração  102 
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Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As conclusões do Comité de Investimento 

que rejeitem a utilização da garantia da 

UE são disponibilizadas atempadamente 

ao parceiro de execução em causa. 

Or. en 

 

Alteração  103 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.° 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Quando o Comité de Investimento 

for convidado a aprovar a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento que seja um 

mecanismo, um programa ou uma estrutura 

com subprojetos subjacentes, essa 

aprovação abrange os referidos 

subprojetos, salvo se o Comité de 

Investimento decidir reservar-se o direito 

de os aprovar separadamente. 

6. Quando o Comité de Investimento 

for convidado a aprovar a utilização da 

garantia da UE para uma operação de 

financiamento ou investimento que seja um 

mecanismo, um programa ou uma estrutura 

com subprojetos subjacentes, essa 

aprovação abrange os referidos 

subprojetos, salvo se o Comité de 

Investimento decidir, em casos 

devidamente justificados, reservar-se o 

direito de os aprovar separadamente. 

Or. en 

 

Alteração  104 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A plataforma de aconselhamento 

InvestEU é gerida pela Comissão em 

cooperação com o Grupo BEI. 

Or. en 
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Alteração  105 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A plataforma de aconselhamento InvestEU 

está disponível enquanto parte integrante 

de cada vertente estratégica referida no 

artigo 7.º, n.º 1, abrangendo todos os 

setores ao abrigo dessa vertente. Além 

disso, disponibiliza serviços de 

aconselhamento transetorial. 

A plataforma de aconselhamento InvestEU 

está disponível enquanto parte integrante 

de cada vertente estratégica referida no 

artigo 7.º, n.º 1, abrangendo todos os 

setores ao abrigo dessa vertente. Além 

disso, disponibiliza serviços de 

aconselhamento transetorial e de reforço 

das capacidades. 

Or. en 

 

Alteração  106 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) A utilização do potencial para 

atrair e financiar projetos de pequena 

dimensão, nomeadamente através de 

plataformas de investimento; 

Or. en 

 

Alteração  107 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Apoia ações e mobiliza 

conhecimentos locais para facilitar a 

utilização do apoio do Fundo InvestEU em 

toda a União, contribuindo também de 

forma ativa, quando possível, para o 

(c) Apoia ações e mobiliza 

conhecimentos locais para facilitar a 

utilização do apoio do Fundo InvestEU em 

toda a União, contribuindo também de 

forma ativa para o objetivo de 
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objetivo de diversificação setorial e 

geográfica do Fundo InvestEU, apoiando 

os parceiros de execução na criação e 

desenvolvimento de eventuais operações 

de financiamento e investimento; 

diversificação setorial e geográfica do 

Fundo InvestEU, apoiando os parceiros de 

execução na criação e desenvolvimento de 

eventuais operações de financiamento e 

investimento; 

Or. en 

 

Alteração  108 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) Apoia ações de reforço das 

capacidades para desenvolver capacidades, 

competências e processos organizacionais, 

bem como para melhorar a propensão ao 

investimento das organizações, por forma a 

que os promotores e as autoridades possam 

constituir reservas de projetos de 

investimento e gerir projetos, e os 

intermediários financeiros possam executar 

operações de financiamento e investimento 

em prol de entidades que enfrentam 

dificuldades de acesso ao financiamento, 

inclusivamente através do apoio ao 

desenvolvimento de capacidades de 

avaliação dos riscos ou de conhecimentos 

setoriais específicos. 

(f) Apoia ações de reforço das 

capacidades para desenvolver capacidades, 

competências e processos organizacionais, 

bem como para melhorar a propensão ao 

investimento das organizações, por forma a 

que os promotores e as autoridades 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 que enfrentam dificuldades de 

acesso ao financiamento, inclusivamente 

através do apoio ao desenvolvimento de 

capacidades de avaliação dos riscos ou de 

conhecimentos setoriais específicos. 

Or. en 

 

Alteração  109 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Prestar aconselhamento proativo a 

empresas em fase de arranque, em 

particular as que procuram proteger os 



 

PR\1165426PT.docx 65/76 PE628.640v01-00 

 PT 

seus investimentos em investigação e 

inovação através da obtenção de títulos de 

propriedade intelectual, tais como as 

patentes. 

Or. en 

 

Alteração  110 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Podem ser cobrados encargos pelos 

serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 

parte dos custos associados à prestação 

desses serviços. 

4. Podem ser cobrados encargos pelos 

serviços referidos no n.º 2, a fim de cobrir 

parte dos custos associados à prestação 

desses serviços. A plataforma de 

aconselhamento InvestEU deve 

disponibilizar conhecimentos 

especializados a título gratuito, para 

promotores públicos de projetos e 

instituições sem fins lucrativos, e as taxas 

cobradas às PME pela assistência técnica 

prestada devem ser limitadas a um terço 

do custo da prestação desses serviços. 

Or. en 

 

Alteração  111 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença local 

é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 

6. A plataforma de aconselhamento 

InvestEU deve ter uma presença local, 

sempre que necessário. Esta presença local 

é estabelecida, nomeadamente, nos 

Estados-Membros ou regiões que 

enfrentam dificuldades em desenvolver 

projetos ao abrigo do Fundo InvestEU. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

apoia a transferência de conhecimentos ao 
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nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1; 

nível regional e local, a fim de desenvolver 

capacidades e conhecimentos 

especializados regionais e locais para 

efeitos do apoio referido no n.º 1, e para 

executar e atender aos pequenos projetos. 

A Comissão assina acordos separados 

com as instituições financeiras ou com 

outros intermediários, tendo em vista a 

sua designação como parceiros na 

plataforma de aconselhamento e a fim de 

os encarregar da implementação da 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

no terreno. 

Or. en 

 

Alteração  112 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A fim de prestar o aconselhamento 

referido no n.º 1 e facilitar a prestação 

deste aconselhamento a nível local, a 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

coopera com os bancos ou instituições de 

fomento nacionais e beneficia dos seus 

conhecimentos especializados. A 

cooperação entre, por um lado, a 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

e, por outro lado, um banco ou instituição 

de fomento nacional pode assumir a 

forma de uma parceria contratual. A 

plataforma de aconselhamento InvestEU 

deve envidar esforços no sentido de 

celebrar pelo menos um acordo de 

cooperação com um banco ou instituição 

de fomento nacional por cada Estado-

Membro. Nos Estados-Membros em que 

os bancos ou instituições de fomento 

nacionais não existam, a plataforma de 

aconselhamento InvestEU, se for caso 

disso, e a pedido do Estado-Membro em 

causa, presta um aconselhamento 

proativo sobre a criação deste tipo de 
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banco ou instituição. 

Or. en 

 

Alteração  113 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os projetos que cumpram as 

condições estabelecidas no n.º 3 são 

transmitidos pela Comissão aos parceiros 

de execução relevantes. 

4. Os projetos que cumpram as 

condições estabelecidas no n.º 3 são 

transmitidos pela Comissão aos parceiros 

de execução relevantes e à plataforma de 

aconselhamento InvestEU, se necessário. 

Or. en 

 

Alteração  114 

Proposta de regulamento 

Capítulo 7 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Acompanhamento e apresentação de 

relatórios, avaliação e controlo 

Responsabilização, acompanhamento e 

apresentação de relatórios, avaliação e 

controlo 

Or. en 

 

Alteração  115 

Proposta de regulamento 

Artigo -22 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo -22.º 

 Responsabilização 

 1. A pedido do Parlamento Europeu ou do 

Conselho, o Presidente do Conselho 
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Diretivo presta informações sobre o 

desempenho do Fundo InvestEU à 

instituição requerente, nomeadamente 

participando numa audição perante o 

Parlamento Europeu. 

 2. O Presidente do Conselho Diretivo 

responde, oralmente ou por escrito, às 

perguntas que o Parlamento Europeu ou 

o Conselho dirigirem ao Fundo InvestEU, 

em qualquer caso no prazo de cinco 

semanas a contar da data da sua receção. 

 3. A pedido do Parlamento Europeu ou do 

Conselho, a Comissão apresenta um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  116 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

à Comissão sobre as operações de 

financiamento e investimento abrangidas 

pelo presente regulamento, repartidas em 

função da componente da UE e da 

componente dos Estados-Membros, por 

Estado-Membro, consoante necessário. O 

relatório inclui uma avaliação da 

conformidade com os requisitos de 

utilização da garantia da UE e com os 

indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 

5. Além disso, cada parceiro de 

execução apresenta um relatório semestral 

ao Parlamento Europeu e à Comissão 

sobre as operações de financiamento e 

investimento abrangidas pelo presente 

regulamento, repartidas em função da 

componente da UE e da componente dos 

Estados-Membros, por Estado-Membro, 

consoante necessário. O relatório inclui 

uma avaliação da conformidade com os 

requisitos de utilização da garantia da UE e 

com os indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos no anexo III do presente 

regulamento. O relatório inclui também 

dados operacionais, estatísticos, financeiros 

e contabilísticos sobre cada operação de 

financiamento e investimento, bem como a 

nível das componentes, das vertentes 

estratégicas e do Fundo InvestEU. Um 

desses relatórios semestrais contém as 

informações que os parceiros de execução 
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fornecem em conformidade com o [artigo 

155.º, n.º 1, alínea a)] do [Regulamento 

Financeiro]. 

fornecem em conformidade com o [artigo 

155.º, n.º 1, alínea a)] do [Regulamento 

Financeiro]. 

Or. en 

 

Alteração  117 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Até 30 de setembro de 2025, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

2. Até 30 de setembro de 2024, a 

Comissão procede a uma avaliação 

intercalar do programa InvestEU, em 

especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  118 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

quatro anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

3. Uma vez concluída a execução do 

programa InvestEU mas, o mais tardar, 

dois anos após o termo do período 

especificado no artigo 1.º, a Comissão 

efetua uma avaliação final desse programa, 

em especial no que respeita à utilização da 

garantia da UE. 

Or. en 

 

Alteração  119 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º, n.º 6, no artigo 22.º, 

n.º 2, e no artigo 23.º n.º 6, é conferido à 

Comissão por um período de cinco anos a 

contar de [data de entrada em vigor do 

presente regulamento]. A Comissão 

elabora um relatório sobre a delegação de 

poderes, o mais tardar, nove meses antes 

do termo desse período de cinco anos. A 

delegação de poderes é tacitamente 

prorrogada por períodos de igual duração, 

salvo se o Parlamento Europeu ou o 

Conselho se opuserem a essa prorrogação o 

mais tardar três meses antes do final de 

cada período. 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido nos artigos 4.º, n.º 2, 7.º, n.º 6, 

17.º-A, 17.º-B, 22.º, n.º 2, e 23.º n.º 6, é 

conferido à Comissão por um período de 

cinco anos a contar de [data de entrada em 

vigor do presente regulamento]. A 

Comissão elabora um relatório sobre a 

delegação de poderes, o mais tardar, nove 

meses antes do termo desse período de 

cinco anos. A delegação de poderes é 

tacitamente prorrogada por períodos de 

igual duração, salvo se o Parlamento 

Europeu ou o Conselho se opuserem a essa 

prorrogação o mais tardar três meses antes 

do final de cada período. 

Or. en 

 

Alteração  120 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A delegação de poderes referida no 

artigo 7.º, n.º 6, no artigo 22.º, n.º 2, e no 

artigo 23.º n.º 6, pode ser revogada em 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. Produz efeitos 

a partir do dia seguinte ao da sua 

publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia ou de uma data posterior nela 

especificada. A decisão de revogação não 

afeta os atos delegados já em vigor. 

3. A delegação de poderes referida 

nos artigos 4.º, n.º 2, 7.º, n.º 6, 17.º-A, 

17.º-B, 22.º, n.º 2, e 23.º n.º 6, pode ser 

revogada em qualquer momento pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 

decisão de revogação põe termo à 

delegação dos poderes nela especificados. 

Produz efeitos a partir do dia seguinte ao 

da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou de uma data posterior 

nela especificada. A decisão de revogação 

não afeta os atos delegados já em vigor. 

Or. en 

 

Alteração  121 
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Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os atos delegados adotados ao 

abrigo do artigo 7.º, n.º 6, do artigo 22.º, 

n.º 2, e do artigo 23.º, n.º 6, só entram em 

vigor se nem o Parlamento Europeu nem o 

Conselho formularem objeções no prazo de 

dois meses a contar da notificação do ato a 

estas duas instituições ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 

o Conselho informarem a Comissão de que 

não formularão objeções. O referido prazo 

pode ser prorrogado por dois meses por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 

Conselho. 

6. Os atos delegados adotados ao 

abrigo dos artigos 4.º, n.º 2, 7.º, n.º 6, 17.º-

A, 17.º-B, 22.º, n.º 2, e 23.º n.º 6, só entram 

em vigor se nem o Parlamento Europeu 

nem o Conselho formularem objeções no 

prazo de dois meses a contar da notificação 

do ato a estas duas instituições ou se, antes 

do termo desse prazo, o Parlamento 

Europeu e o Conselho informarem a 

Comissão de que não formularão objeções. 

O referido prazo pode ser prorrogado por 

dois meses por iniciativa do Parlamento 

Europeu ou do Conselho. 

Or. en 

 

Alteração  122 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os parceiros de execução 

reconhecem a origem do financiamento da 

UE e asseguram a sua visibilidade (em 

especial aquando da promoção das ações e 

dos seus resultados), fornecendo 

informações coerentes, eficazes e 

orientadas para diferentes grupos, 

incluindo os meios de comunicação social 

e o público em geral. 

1. Os parceiros de execução 

reconhecem a origem do financiamento da 

UE e asseguram a sua visibilidade (em 

especial aquando da promoção das ações e 

dos seus resultados), fornecendo 

informações coerentes, eficazes e 

orientadas para diferentes grupos, 

incluindo os meios de comunicação social 

e o público em geral, centrando-se 

também no impacto social e ambiental. 

Or. en 

 

Alteração  123 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração 

(c) Infraestruturas energéticas 

sustentáveis mais desenvolvidas, mais 

inteligentes e mais modernas (a nível do 

transporte e distribuição, tecnologias de 

armazenamento); 

(c) Infraestruturas energéticas 

sustentáveis mais desenvolvidas, mais 

inteligentes e mais modernas, incluindo a 

interligação energética (a nível do 

transporte e distribuição, tecnologias de 

armazenamento); 

Or. en 

 

Alteração  124 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Manutenção ou modernização dos 

recursos existentes em matéria de 

infraestruturas, nos setores dos 

transportes e da energia, com especial 

incidência nos recursos relacionados com 

a segurança e a proteção. 

Or. en 

 

Alteração  125 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Desenvolvimento urbano, rural e 

costeiro; 

(e) Desenvolvimento urbano, rural e 

costeiro e revitalização; 

Or. en 

 

Alteração  126 
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Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (h-A) Projetos de luta contra as 

alterações climáticas e de promoção da 

sustentabilidade do património cultural, 

nomeadamente estratégias e instrumentos 

de salvaguarda do património cultural 

europeu material e imaterial. 

Or. en 

 

Alteração  127 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Novas tecnologias, tais como 

tecnologias de apoio aplicadas a bens e 

serviços culturais e criativos. 

Or. en 

 

Alteração  128 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Utilização de tecnologias digitais 

na conservação e no restauro do 

património cultural europeu material e 

imaterial; 

Or. en 

 

Alteração  129 
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Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea f-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-B) Gestão tecnológica dos direitos de 

propriedade intelectual. 

Or. en 

 

Alteração  130 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 7 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Apoio financeiro a entidades que 

empregam até 3 000 trabalhadores, com 

especial destaque para as PME e as 

pequenas empresas de média capitalização, 

nomeadamente através do seguinte: 

7. Apoio financeiro a entidades que 

empregam até 3 000 trabalhadores, com 

especial destaque para as PME, as 

pequenas empresas de média capitalização 

e as empresas sociais, nomeadamente 

através do seguinte: 

Or. en 

 

Alteração  131 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Microfinanciamento, 

financiamento de empresas sociais e da 

economia social; 

(a) Financiamento ético e sustentável, 

microfinanciamento, financiamento de 

empresas sociais e da economia social; 

Or. en 

 

Alteração  132 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração 

(c) Educação, formação e serviços 

conexos;  

(c) Educação, formação profissional e 

serviços conexos; 

Or. en 

 

Alteração  133 

Proposta de regulamento 

Anexo III – secção 3 – ponto 3.3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3.3-A. Investimentos que apoiam objetivos 

sociais 

Or. en 

 

Alteração  134 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 7 – parágrafo 7.1 

 

Texto da Comissão Alteração 

7.1 Infraestruturas sociais: capacidade 

das infraestruturas sociais apoiadas, por 

setor: habitação, educação, saúde, outros 

7.1 Infraestruturas sociais: capacidade e 

alcance das infraestruturas sociais 

apoiadas, por setor: habitação, educação, 

saúde, outros 

Or. en 

 

Alteração  135 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 7 – ponto 7.2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7.2-A. Microfinanciamento e 

financiamento de empresas sociais: 

Número de empresas da economia social 
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criadas 

Or. en 

 

Alteração  136 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 7 – ponto 7.2-B) (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7.2-B. Microfinanciamento e 

financiamento de empresas sociais: 

Número de empresas da economia social 

apoiadas, classificadas em função do seu 

estado de desenvolvimento (em fase de 

arranque, crescimento/expansão) 

Or. en 

 

Alteração  137 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 7 – ponto 7.5 

 

Texto da Comissão Alteração 

7.5 Competências: Número de pessoas 

que adquirem novas competências: 

qualificações obtidas no quadro de 

sistemas formais de educação e formação 

7.5 Competências: Número de pessoas 

que adquirem novas competências ou cujas 

competências sejam validadas: 

qualificações obtidas no quadro de 

sistemas formais, informais e não formais 

de educação e formação 

Or. en 

 

 

 

 

 


