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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(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0043),

– 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 (C9-0158/2020),

– 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 15 de julho de 
2020,

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

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo,

– Tendo em conta as posições sob a forma de alterações da Comissão da Cultura e da 
Educação e da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 58.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários (A9-0000/2020),

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.

https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/femm


PE655.923v01-00 6/29 PR\1211759PT.docx

PT

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) A pandemia de COVID-19 
constitui um enorme choque para a 
economia mundial e para a economia da 
União. As necessárias medidas de 
confinamento provocaram uma diminuição 
significativa da atividade económica na 
UE. Segundo as previsões económicas 
europeias do verão de 2020 apresentadas 
pela Comissão, a contração do PIB da UE 
em 2020 deverá ser de cerca de 8,3 %, 
mais grave do que as previsões 
económicas europeias da primavera de 
2020 e muito além dos valores da crise 
financeira de 2009. O surto da pandemia 
revelou a interconectividade das cadeias de 
abastecimento mundiais e expôs algumas 
vulnerabilidades, como a dependência 
excessiva das indústrias estratégicas em 
relação a fontes externas de 
aprovisionamento não diversificadas. 
Importa corrigir essas vulnerabilidades 
para melhorar a resposta de emergência da 
União, bem como a resiliência de toda a 
economia, mantendo simultaneamente a 
sua abertura à concorrência e ao comércio, 
em conformidade com as suas regras. 
Prevê-se que a atividade de investimento 
tenha diminuído significativamente. 
Mesmo antes da pandemia, e apesar da 
melhoria dos rácios investimento/PIB na 
União, a atividade de investimento 
permanecia inferior ao que seria de esperar 
num período de forte retoma e não permitia 
compensar os anos de investimento 
insuficiente que se seguiram à crise de 
2009. Mais importante ainda, os atuais 
níveis e previsões de investimento não 
satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento de longo prazo e que se 
impõem face à evolução tecnológica e à 
competitividade a nível mundial, 
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societais fundamentais tais como a 
sustentabilidade ou o envelhecimento 
demográfico. Por conseguinte, a fim de 
alcançar os objetivos estratégicos da União 
e de apoiar uma recuperação económica 
rápida, inclusiva e sustentável, é necessário 
apoio para suprir as deficiências do 
mercado e as situações de investimento 
insuficiente e para reduzir o défice de 
investimento em setores específicos.

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa ter em conta as previsões mais recentes da Comissão.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O Parlamento apoia o objetivo global de 30 % em matéria de clima. Os relatores reafirmam 
igualmente a posição do Parlamento no tocante ao InvestEU.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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



PR\1211759PT.docx 9/29 PE655.923v01-00

PT

distorcer a concorrência no mercado 
interno.

apoio à solvabilidade das empresas 
estabelecidas nos Estados-Membros 
afetados. As operações apoiadas pelo 
Fundo InvestEU, quer através da 
componente da UE, quer dos 
Estados-Membros, não deverão duplicar ou 
excluir o financiamento privado nem 
distorcer a concorrência no mercado 
interno.

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de transferir fundos do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência para a componente dos Estados-Membros. Este considerando foi 
negociado com o Conselho. No entanto, a alteração introduz um elemento completamente 
novo que não era previsível à data do acordo.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A componente dos 
Estados-Membros deverá ser 
especificamente concebida por forma a 
permitir a utilização dos fundos em regime 
de gestão partilhada para provisionar uma 
garantia emitida pela União. Esta 
possibilidade aumentará o valor 
acrescentado da garantia da UE, 
prestando-a a um maior número de 
destinatários financeiros e projetos e 
diversificando os meios de alcançar os 
objetivos dos fundos em regime de gestão 
partilhada, assegurando ao mesmo tempo 
uma gestão coerente dos riscos associados 
aos passivos contingentes mediante a 
aplicação da garantia da UE em regime de 
gestão indireta. A União deverá garantir as 
operações de financiamento e investimento 
previstas nos acordos de garantia 
celebrados entre a Comissão e os parceiros 
de execução ao abrigo da componente dos 

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração anterior. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

(38) Prevê-se que a garantia da UE, no 
valor de 80 523 320 000 EUR (a preços 
correntes) a nível da União, mobilize mais 
de 1 071 000 000 000 EUR de 
investimentos adicionais em toda a União, 
devendo repartir-se, de forma indicativa, 
entre as vertentes estratégicas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa ter em conta o reforço da garantia. A frase final é suprimida, uma 
vez que é desnecessária — nos termos do anexo I, todas as vertentes beneficiam de uma 
percentagem da garantia da UE.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Em 18 de abril de 2019, a 
Comissão declarou que, sem prejuízo das 
prerrogativas do Conselho na aplicação do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(39) Em 18 de abril de 2019, a 
Comissão declarou que, «[s]em prejuízo 
das prerrogativas do Conselho na aplicação 
do Pacto de Estabilidade e Crescimento 
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(PEC), as contribuições pontuais dos 
Estados-Membros, quer através de um 
Estado-Membro quer de bancos de 
fomento nacionais classificados no setor 
das administrações públicas ou atuando em 
nome de um Estado-Membro, para 
plataformas temáticas ou plurinacionais de 
investimento, deverão, em princípio, ser 
consideradas como medidas pontuais, na 
aceção do artigo 5.º, n.º 1, e do artigo 9.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho32 e do artigo 3.º, n.º 4, do 
Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho33. Além disso, sem prejuízo das 
prerrogativas do Conselho na aplicação do 
PEC, a Comissão declarou que irá 
considerar em que medida o tratamento 
reservado ao FEIE no contexto da 
comunicação da Comissão sobre a 
flexibilidade pode ser aplicado ao 
InvestEU, enquanto instrumento sucessor 
do FEIE, no que diz respeito às 
contribuições pontuais constituídas pelos 
Estados-Membros em numerário para 
financiar um montante adicional da 
garantia da UE para os fins da componente 
dos Estados-Membros.

(PEC), as contribuições pontuais dos 
Estados-Membros, quer através de um 
Estado-Membro quer de bancos de 
fomento nacionais classificados no setor 
das administrações públicas ou atuando em 
nome de um Estado-Membro, para 
plataformas temáticas ou plurinacionais de 
investimento, deverão, em princípio, ser 
consideradas como medidas pontuais, na 
aceção do artigo 5.º, n.º 1, e do artigo 9.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho32 e do artigo 3.º, n.º 4, do 
Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho33. Além disso, sem prejuízo das 
prerrogativas do Conselho na aplicação do 
PEC, a Comissão irá considerar em que 
medida o tratamento reservado ao FEIE no 
contexto da comunicação da Comissão 
sobre a flexibilidade pode ser aplicado ao 
InvestEU, enquanto instrumento sucessor 
do FEIE, no que diz respeito às 
contribuições pontuais constituídas pelos 
Estados-Membros em numerário para 
financiar um montante adicional da 
garantia da UE para os fins da componente 
dos Estados-Membros.»

__________________ __________________
32 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
ao reforço da supervisão das situações 
orçamentais e à supervisão e coordenação 
das políticas económicas (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

32 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
ao reforço da supervisão das situações 
orçamentais e à supervisão e coordenação 
das políticas económicas (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

33 Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo à 
aceleração e clarificação da aplicação do 
procedimento relativo aos défices 
excessivos (JO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

33 Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo à 
aceleração e clarificação da aplicação do 
procedimento relativo aos défices 
excessivos (JO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

Or. en

Justificação

Considerando negociado com o Conselho, mas a alteração é necessária para repor a 
formulação efetivamente acordada.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

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

(61) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos nele afetados, deverão ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência ao abrigo do InvestEU para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise da COVID-19. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI]. Esta 
exigência seria satisfeita mediante 
celebração dos acordos de garantia 
relevantes com os parceiros de execução 
até 31 de dezembro de 2023.

Or. en

Justificação

Os relatores estão muito preocupados com o facto de os limites estabelecidos no Instrumento 
de Recuperação da UE entravarem a execução bem sucedida do programa. No quadro do 
InvestEU, propõem resolver este problema aplicando prazos para a celebração dos acordos 
de garantia. Os relatores reconhecem que este problema deve ser abordado no Regulamento 
EURI, mas desejam enviar um sinal político ao Conselho nesta matéria.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 75 153 850 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 45 %.  O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 

A garantia da UE para efeitos da 
componente da UE referida no artigo 8.º, 
n.º 1, alínea a), é de 80 523 320 000 EUR 
(a preços correntes). É provisionada a uma 
taxa de 40 %. O montante referido no 
artigo 34.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea 
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a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento. 

a), deve ser igualmente tido em conta como 
contribuindo para o provisionamento 
resultante desta taxa de provisionamento.

Or. en

Justificação

Tal como na posição do Parlamento sobre a primeira proposta da Comissão, os relatores 
pretendem aumentar os montantes para as vertentes PME e investimento social. Os relatores 
propõem igualmente manter a primeira posição do Parlamento sobre a vertente investigação, 
inovação e digitalização, que a Comissão reduziu na sua segunda proposta. Por conseguinte, 
é necessário aumentar ligeiramente o montante global da garantia da UE. Além disso, os 
relatores consideram que a taxa de provisionamento da proposta original da Comissão pode 
ser mantida.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pode ser disponibilizado um montante 
suplementar a título da garantia da UE para 
efeitos da componente dos Estados-
Membros referida no artigo 8.º, n.º 1, 
alínea b), sob reserva da afetação dos 
montantes correspondentes pelos 
Estados-Membros, nos termos do [artigo 
10.º, n.º 1], do Regulamento [[RDC] 
número]44  e do artigo [75.º, n.º 1], do 
Regulamento [[plano estratégico da PAC] 
número]45 .

Pode ser disponibilizado um montante 
suplementar a título da garantia da UE para 
efeitos da componente dos Estados-
Membros referida no artigo 8.º, n.º 1, 
alínea b), sob reserva da afetação dos 
montantes correspondentes pelos 
Estados-Membros, nos termos do [artigo 
10.º, n.º 1], do Regulamento [[RDC] 
número]44, do artigo [75.º, n.º 1], do 
Regulamento [[plano estratégico da PAC] 
número]45 e do artigo [X] do Regulamento 
[Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência].

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de transferir fundos do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência para a componente dos Estados-Membros
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante de 41 500 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado às operações 
de execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alíneas a) a d).

O montante de 8 600 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado às operações 
de execução das medidas referidas no 
artigo 2.º do Regulamento [IRUE] para 
atingir os objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea a). 

Or. en

Justificação

Na sua segunda proposta, a Comissão aumentou o montante da vertente estratégica relativa 
à sustentabilidade das infraestruturas de 11 500 000 000 EUR (o valor indicado na proposta 
original) para 20 051 970 000 EUR. Os relatores propõem que este montante suplementar 
(arredondado por excesso) seja financiado a partir do provisionamento do Next Generation 
EU.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O montante de 2 500 000 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado aos objetivos 
referidos no artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a d).

O montante de 40 769 470 000 EUR (a 
preços correntes) da verba referida no n.º 1, 
primeiro parágrafo, é afetado aos objetivos 
referidos no artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a d).

Or. en

Os relatores propõem que uma parte maior do provisionamento da garantia da UE provenha 
do QFP. Tal deve abranger o montante original proposto pela Comissão para a primeira 
vertente e os montantes para as segunda, terceira e quarta vertentes.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A distribuição indicativa da garantia da UE 
para efeitos da componente da UE é 
estabelecida no anexo I do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode alterar os montantes referidos no 
anexo I e aumentar o montante referido 
no primeiro parágrafo, até 15 % para cada 
objetivo. A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho dessa 
alteração.

A distribuição indicativa da garantia da UE 
para efeitos da componente da UE é 
estabelecida no anexo I do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode alterar os montantes referidos no 
anexo I, com uma variação máxima de 
15 % para cada objetivo. A Comissão deve 
informar o Parlamento Europeu e o 
Conselho dessa alteração.

Or. en

Justificação

A formulação da Comissão dá a impressão de que só o montante da vertente de investimento 
estratégico pode ser aumentado. Os relatores repõem a redação da primeira proposta da 
Comissão.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os montantes atribuídos por um 
Estado-Membro, numa base voluntária, nos 
termos do artigo [10.º, n.º 1] do 
Regulamento [[RDC] número], ou do 
artigo [75.º, n.º 1] do Regulamento [[plano 
estratégico da PAC] número] destinam-se 
ao provisionamento da parte da garantia da 
UE ao abrigo da componente dos 
Estados-Membros respeitante às operações 
de financiamento e investimento no 
Estado-Membro em causa ou à eventual 
contribuição dos fundos em regime de 
gestão partilhada para a plataforma de 
aconselhamento InvestEU. Esses 

Os montantes atribuídos por um 
Estado-Membro, numa base voluntária, nos 
termos do artigo [10.º, n.º 1] do 
Regulamento [[RDC] número], ou do 
artigo [75.º, n.º 1] do Regulamento [[plano 
estratégico da PAC] número] ou do artigo 
[X] do Regulamento [Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência] destinam-se ao 
provisionamento da parte da garantia da 
UE ao abrigo da componente dos 
Estados-Membros respeitante às operações 
de financiamento e investimento no 
Estado-Membro em causa ou à eventual 
contribuição dos fundos em regime de 
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montantes devem ser utilizados para 
contribuir para a realização dos objetivos 
estratégicos especificados no acordo de 
parceria a que se refere o artigo 7.º do 
Regulamento [[RDC] número], nos 
programas ou no plano estratégico da PAC 
que contribuem para o InvestEU.

gestão partilhada ou dos fundos 
disponíveis ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência para a 
plataforma de aconselhamento InvestEU. 
Esses montantes devem ser utilizados para 
contribuir para a realização dos objetivos 
estratégicos especificados no acordo de 
parceria a que se refere o artigo 7.º do 
Regulamento [[RDC] número], nos 
programas ou no plano estratégico da PAC 
ou no Plano de Recuperação e de 
Resiliência do Estado-Membro em causa 
que contribuem para o InvestEU.

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros Embora esta 
disposição tenha sido negociada com o Conselho, a alteração aborda uma nova situação.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As disposições do presente artigo relativas 
aos montantes atribuídos nos termos do 
artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento [RDC 
número] ou do artigo 75.º, n.º 1, do 
Regulamento [plano estratégico da PAC] 
não são aplicáveis a um acordo de 
contribuição relativo a um montante 
suplementar disponibilizado por um 
Estado-Membro, nos termos do artigo 4.º, 
n.º 1, terceiro parágrafo.

As disposições do presente artigo relativas 
aos montantes atribuídos nos termos do 
artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento [RDC 
número] ou do artigo 75.º, n.º 1, do 
Regulamento [plano estratégico da PAC] 
ou do artigo [X] do Regulamento 
[Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência] não são aplicáveis a um 
acordo de contribuição relativo a um 
montante suplementar disponibilizado por 
um Estado-Membro, nos termos do artigo 
4.º, n.º 1, terceiro parágrafo.

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
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de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros Embora esta 
disposição tenha sido negociada com o Conselho, a alteração aborda uma nova situação.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 –  parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro e a Comissão devem 
concluir um acordo de contribuição ou uma 
alteração ao mesmo no prazo de quatro 
meses a contar da decisão da Comissão que 
adota o acordo de parceria, nos termos do 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento [RDC], 
ou o plano estratégico da PAC ao abrigo do 
Regulamento [PAC], ou em simultâneo 
com a decisão da Comissão que altera um 
programa nos termos do artigo 10.º do 
Regulamento [RDC] ou um plano 
estratégico da PAC em conformidade com 
o artigo 107.º do Regulamento [PAC].

O Estado-Membro e a Comissão devem 
concluir um acordo de contribuição ou uma 
alteração ao mesmo no prazo de quatro 
meses a contar da decisão da Comissão que 
adota o acordo de parceria, nos termos do 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento [RDC], 
ou o plano estratégico da PAC ao abrigo do 
Regulamento [PAC], ou do Plano de 
Recuperação e Resiliência ao abrigo do 
Regulamento [Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência] ou em 
simultâneo com a decisão da Comissão que 
altera um programa nos termos do 
artigo 10.º do Regulamento [RDC] ou um 
plano estratégico da PAC em conformidade 
com o artigo 107.º do Regulamento [PAC] 
ou de um Plano de Recuperação e 
Resiliência ao abrigo do artigo 18.° do 
Regulamento [Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência].

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante total da parte da a) O montante total da parte da 
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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;

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 ou dos fundos 
disponíveis ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e de Resiliência, 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;

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros Embora esta 
disposição tenha sido negociada com o Conselho, a alteração aborda uma nova situação.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A eventual contribuição dos fundos 
em regime de gestão partilhada para a 
plataforma de aconselhamento InvestEU;

d) A eventual contribuição dos fundos 
em regime de gestão partilhada ou dos 
fundos disponíveis ao abrigo do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
para a plataforma de aconselhamento 
InvestEU;

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros Embora esta 
disposição tenha sido negociada com o Conselho, a alteração aborda uma nova situação.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As obrigações para com o 
Estado-Membro, relativas à apresentação 
de relatórios anuais, incluindo relatórios 
sobre os indicadores pertinentes 
relacionados com os objetivos estratégicos 
cobertos pelo acordo de parceria, o 
programa ou o plano estratégico da PAC, 
referidos no acordo de contribuição;

e) As obrigações para com o 
Estado-Membro, relativas à apresentação 
de relatórios anuais, incluindo relatórios 
sobre os indicadores pertinentes 
relacionados com os objetivos estratégicos 
cobertos pelo acordo de parceria, o 
programa ou o plano estratégico da PAC 
ou o Plano de Recuperação e Resiliência, 
referidos no acordo de contribuição;

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros Embora esta 
disposição tenha sido negociada com o Conselho, a alteração aborda uma nova situação.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se, no prazo de nove meses a contar da 
conclusão do acordo de contribuição, não 
tiver sido concluído qualquer acordo de 
garantia, o acordo de contribuição deve ser 
denunciado ou prorrogado por mútuo 
acordo. Se, no prazo de nove meses a 
contar da conclusão do acordo de 
contribuição, o montante desse acordo não 
tiver sido plenamente autorizado através de 
um ou mais acordos de garantia, o 
montante em causa deve ser alterado em 
conformidade. O montante não utilizado de 
provisionamento imputável a montantes 
atribuídos pelos Estados-Membros ao 
abrigo do artigo [10.º, n.º 1, do 

Se, no prazo de nove meses a contar da 
conclusão do acordo de contribuição, não 
tiver sido concluído qualquer acordo de 
garantia, o acordo de contribuição deve ser 
denunciado ou prorrogado por mútuo 
acordo. Se, no prazo de nove meses a 
contar da conclusão do acordo de 
contribuição, o montante desse acordo não 
tiver sido plenamente autorizado através de 
um ou mais acordos de garantia, o 
montante em causa deve ser alterado em 
conformidade. O montante não utilizado de 
provisionamento imputável a montantes 
atribuídos pelos Estados-Membros ao 
abrigo do artigo [10.º, n.º 1, do 
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Regulamento [[RDC]] ou do artigo [75.º, 
n.º 1] do Regulamento [[PAC]] é 
reutilizado nos termos do [artigo 10.º, 
n.º 5] do Regulamento [[RDC] número] e 
do artigo [75.º, n.º 5] do Regulamento 
[[plano estratégico da PAC] número]. O 
montante de provisionamento não utilizado 
imputável a montantes atribuídos por um 
Estado-Membro ao abrigo do artigo 4.º, 
n.º 1, terceiro parágrafo, do presente 
regulamento é devolvido ao 
Estado-Membro.

Regulamento [[RDC]] ou do artigo [75.º, 
n.º 1] do Regulamento [[PAC]] ou no 
artigo [X] do Regulamento [Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência] é 
reutilizado nos termos do [artigo 10.º, n.º 
5] do Regulamento [[RDC] número] e do 
artigo [75.º, n.º 5] do Regulamento [[plano 
estratégico da PAC] número] e no artigo 
[X] do Regulamento [Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência]. O montante 
de provisionamento não utilizado 
imputável a montantes atribuídos por um 
Estado-Membro ao abrigo do artigo 4.º, 
n.º 1, terceiro parágrafo, do presente 
regulamento é devolvido ao 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros Embora esta 
disposição tenha sido negociada com o Conselho, a alteração aborda uma nova situação.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se o acordo de garantia não tiver sido 
devidamente executado no prazo 
especificado no artigo [10.º, n.º 6] do 
Regulamento [[RDC] número] ou no artigo 
[75.º, n.º 6] do Regulamento [[plano 
estratégico da PAC] número], o acordo de 
contribuição deve ser alterado. O montante 
não utilizado de provisionamento 
imputável a montantes atribuídos pelos 
Estados-Membros ao abrigo do artigo 
[10.º, n.º 1, do Regulamento [[RDC]] ou do 
artigo [75.º, n.º 1] do Regulamento [[PAC]] 
é reutilizado nos termos do [artigo 10.º, n.º 
6] do Regulamento [[RDC] número] e do 
artigo [75.º, n.º 6] do Regulamento [[plano 

Se o acordo de garantia não tiver sido 
devidamente executado no prazo 
especificado no artigo [10.º, n.º 6] do 
Regulamento [[RDC] número] ou no artigo 
[75.º, n.º 6] do Regulamento [[plano 
estratégico da PAC] número] ou no artigo 
[X] do Regulamento [Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência], o acordo de 
contribuição deve ser alterado. O montante 
não utilizado de provisionamento 
imputável a montantes atribuídos pelos 
Estados-Membros ao abrigo do artigo 
[10.º, n.º 1, do Regulamento [[RDC]] ou do 
artigo [75.º, n.º 1] do Regulamento [[PAC]] 
ou no artigo [X] do Regulamento 
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estratégico da PAC] número]. O montante 
de provisionamento não utilizado 
imputável a montantes atribuídos por um 
Estado-Membro ao abrigo do artigo 4.º, 
n.º 1, terceiro parágrafo, do presente 
regulamento é devolvido ao 
Estado-Membro.

[Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência] é reutilizado nos termos do 
[artigo 10.º, n.º 6] do Regulamento [[RDC] 
número] e do artigo [75.º, n.º 6] do 
Regulamento [[plano estratégico da PAC] 
número] e no artigo [X] do Regulamento 
[Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência]. O montante de 
provisionamento não utilizado imputável a 
montantes atribuídos por um Estado-
Membro ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, do presente regulamento 
é devolvido ao Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros Embora esta 
disposição tenha sido negociada com o Conselho, a alteração aborda uma nova situação.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Após a fase de constituição referida 
no n.º 3, alínea a), qualquer excedente 
anual de provisões, calculado por 
comparação das provisões exigidas pela 
taxa de provisionamento fixada no acordo 
de contribuição com o montante das 
provisões efetivas, deve ser reutilizado nos 
termos do [artigo 10.º, n.º 7] do 
Regulamento [RDC] e do artigo [75.º, 
n.º 7] do Regulamento [[plano estratégico 
da PAC] número];

a) Após a fase de constituição referida 
no n.º 3, alínea a), qualquer excedente 
anual de provisões, calculado por 
comparação das provisões exigidas pela 
taxa de provisionamento fixada no acordo 
de contribuição com o montante das 
provisões efetivas, deve ser reutilizado nos 
termos do [artigo 10.º, n.º 7] do 
Regulamento [RDC] e do artigo [75.º, 
n.º 7] do Regulamento [[plano estratégico 
da PAC] número] e no artigo [X] do 
Regulamento [Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência].

Or. en
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Justificação

O objetivo é dar aos Estados-Membros a possibilidade de contribuir, a partir do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, para a componente dos Estados-Membros Embora esta 
disposição tenha sido negociada com o Conselho, a alteração aborda uma nova situação.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4  

Texto da Comissão Alteração

4. 75 % da garantia da UE ao abrigo 
da componente da UE, tal como referido 
no artigo 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo, no 
montante de 56 365 380 000 EUR, é 
concedida ao Grupo BEI. O Grupo BEI 
fornece uma contribuição financeira global 
no montante de 9 418 270 000 EUR. Essa 
contribuição deve ser fornecida de forma a 
facilitar a execução do Fundo InvestEU e a 
realização dos objetivos estabelecidos no 
artigo 14.º, n.º 2.

4. 75 % da garantia da UE ao abrigo 
da componente da UE, tal como referido 
no artigo 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo, no 
montante de 60 392 490 000 EUR, é 
concedida ao Grupo BEI. O Grupo BEI 
fornece uma contribuição financeira global 
no montante de 10 085 545 830 EUR. Esta 
contribuição deve ser dada de forma a 
facilitar a execução do Fundo InvestEU e a 
realização dos objetivos estabelecidos no 
artigo 14.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Na sua segunda proposta, a Comissão reduziu a quota-parte relativa das contribuições 
financeiras em percentagem da garantia da UE. Os relatores mantêm a abordagem proposta 
pela Comissão, mas adaptam os valores para ter em conta o ligeiro aumento que propõem 
para a garantia.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio da garantia da UE a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 2, primeiro e segundo 
parágrafos, é concedido nas condições 

O apoio da garantia da UE a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 2, primeiro e segundo 
parágrafos, pode ser concedido para 
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previstas no artigo 4.º, n.º 6, do 
Regulamento [EURI]. Nos outros casos, o 
apoio da garantia da UE pode ser 
concedido a operações de financiamento e 
investimento abrangidas pelo presente 
regulamento para um período de 
investimento que termina em 31 de 
dezembro de 2027.

operações de financiamento e 
investimento a realizar por um parceiro 
de execução, desde que a Comissão tenha 
celebrado um acordo de garantia com 
esse parceiro de execução até 31 de 
dezembro de 2023, satisfazendo assim as 
condições estabelecidas no artigo 4.º, n.º 6, 
do Regulamento [EURI]. Nos outros casos, 
o apoio da garantia da UE pode ser 
concedido a operações de financiamento e 
investimento abrangidas pelo presente 
regulamento para um período de 
investimento que termina em 31 de 
dezembro de 2027.

Or. en

Justificação

Como acima referido, os relatores estão muito preocupados com o facto de os limites 
estabelecidos no Instrumento de Recuperação da UE entravarem a execução bem sucedida 
do programa. No quadro do InvestEU, propõem resolver este problema aplicando prazos 
para a celebração dos acordos de garantia. Os relatores reconhecem que este problema deve 
ser abordado no Regulamento EURI, mas desejam enviar um sinal político ao Conselho nesta 
matéria.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os contratos entre o parceiro de execução 
e o destinatário final ou o intermediário 
financeiro ou outra entidade referida no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), ao abrigo da 
garantia da UE referida no artigo 4.º, 
n.º 2, primeiro e segundo parágrafos, 
devem ser assinados até um ano após o 
parceiro de execução ter aprovado a 
operação de financiamento ou 
investimento em causa. Nos outros casos, 
os contratos entre o parceiro de execução e 
o destinatário final ou o intermediário 
financeiro ou outra entidade referida no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), devem ser 

Os contratos entre o parceiro de execução e 
o destinatário final ou o intermediário 
financeiro ou outra entidade referida no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a), devem ser 
assinados até 31 de dezembro de 2028.
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assinados até 31 de dezembro de 2028.

Or. en

Justificação

Alteração necessária na sequência da alteração anterior. Se os prazos do Regulamento EURI 
forem aplicados à celebração dos acordos de garantia, o prazo para os contratos 
subsequentes deverá ser 31 de dezembro de 2028.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Cinco membros do Comité de 
Investimento são membros permanentes de 
cada uma das cinco formações do Comité 
de Investimento. Pelo menos, um dos 
membros permanentes deve dispor de 
conhecimentos especializados sobre 
investimentos sustentáveis. Além disso, 
cada uma das cinco formações deve incluir 
dois peritos com experiência em matéria de 
investimento em setores abrangidos pela 
vertente estratégica correspondente. O 
Conselho Diretivo afeta os membros do 
Comité de Investimento à formação ou 
formações mais apropriadas deste último. 
O Comité de Investimento elege o seu 
presidente de entre os seus membros 
permanentes.

Quatro membros do Comité de 
Investimento são membros permanentes de 
cada uma das cinco formações do Comité 
de Investimento. Pelo menos, um dos 
membros permanentes deve dispor de 
conhecimentos especializados sobre 
investimentos sustentáveis. Além disso, 
cada uma das cinco formações deve incluir 
dois peritos com experiência em matéria de 
investimento em setores abrangidos pela 
vertente estratégica correspondente. O 
Conselho Diretivo afeta os membros do 
Comité de Investimento à formação ou 
formações mais apropriadas deste último. 
O Comité de Investimento elege o seu 
presidente de entre os seus membros 
permanentes.

Or. en

Justificação

Alteração destinada a repor o valor negociado com o Conselho.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no 
artigo 209.º, n.º 3, primeiro e último 
parágrafos, do Regulamento Financeiro, as 
receitas, os reembolsos e as recuperações 
provenientes de instrumentos financeiros 
criados pelos programas referidos no 
anexo IV do presente regulamento podem 
ser utilizados para o provisionamento da 
garantia da UE ao abrigo do presente 
regulamento, tendo em conta o disposto no 
artigo [4.º] do Regulamento [mecanismo 
de crédito ao setor público].

1. Em derrogação do disposto no 
artigo 209.º, n.º 3, primeiro e quarto 
parágrafos, do Regulamento Financeiro, as 
receitas, os reembolsos e as recuperações 
provenientes de instrumentos financeiros 
criados pelos programas referidos no 
anexo IV do presente regulamento são 
utilizados para o provisionamento da 
garantia da UE ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O regulamento relativo ao mecanismo de crédito ao setor público no âmbito do mecanismo 
de transição justa visa apoiar as entidades do setor público. Os reembolsos relacionados com 
instrumentos financeiros provêm do setor privado. É portanto lógico que estes instrumentos 
financeiros sirvam o objetivo de financiamento do setor privado. O mecanismo de crédito ao 
setor público deve ser financiada pelo orçamento da União.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 213.º, 
n.º 4, alínea a), do Regulamento 
Financeiro, qualquer excedente de 
provisões para a garantia da UE criado pelo 
Regulamento (UE) 2015/1017, pode ser 
reutilizado para provisionar a garantia da 
UE ao abrigo do presente regulamento, 
tendo em conta o disposto no artigo [4.º] 
do [Regulamento] [mecanismo de crédito 
ao setor público].

2. Em derrogação do artigo 213.º, 
n.º 4, alínea a), do Regulamento 
Financeiro, qualquer excedente de 
provisões para a garantia da UE criado pelo 
Regulamento (UE) 2015/1017, é utilizado 
para provisionar a garantia da UE ao abrigo 
do presente regulamento.

Or. en
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Justificação

O excedente do provisionamento do Regulamento FEIE deve ser utilizado no quadro do 
regulamento que o substituir, e não para do mecanismo de crédito ao setor público, que deve 
ser financiado pelo orçamento da União.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O montante de 
33 000 440 000 EUR (a preços correntes) 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea c), 
subalínea i), do Regulamento [IRUE] deve 
ser reutilizado:

3. O montante de XXX EUR (a preços 
correntes) referido no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea c), subalínea i), do Regulamento 
[IRUE] deve ser reutilizado:

Or. en

Justificação

Os relatores consideram que deve haver um reequilíbrio entre o montante proveniente do 
Next Generation EU e o montante proveniente do QFP. Têm, evidentemente, conhecimento 
da proposta do Conselho Europeu no sentido de reduzir significativamente o montante do 
Next Generation EU. A decisão final deve ser tomada no quadro das negociações sobre o 
QFP-NGEU.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o provisionamento da garantia 
da UE ao abrigo do presente regulamento 
no montante de 32 800 000 000 EUR (a 
preços correntes), para além dos recursos 
referidos no artigo 211.º, n.º 4, primeiro 
parágrafo, do Regulamento Financeiro;

a) Para o provisionamento da garantia 
da UE ao abrigo do presente regulamento 
no montante de XXX EUR (a preços 
correntes), para além dos recursos referidos 
no artigo 211.º, n.º 4, primeiro parágrafo, 
do Regulamento Financeiro;

Or. en
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Justificação

Ver a justificação da alteração anterior.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Até 10 166 620 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b);

b) Até 11 250 000 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b);

Or. en

Justificação

Posição do PE no primeiro procedimento.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Até 10 166 620 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea c);

c) Até 12 500 000 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea c);

Or. en

Justificação

Posição do PE no primeiro procedimento.

Alteração32

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Até 13 614 800 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea d);

d) Até 5 567 500 000 EUR para os 
objetivos enunciados no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea d);

Or. en

Justificação

Posição do PE no primeiro procedimento.


