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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Orçamentos e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à 
matéria de fundo, a terem em conta as seguintes alterações:

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 

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

satisfazem as necessidades de investimento 
estrutural na União para relançar e manter 
o crescimento sustentável de longo prazo e 
que se impõem face à transição climática, 
à degradação ambiental, à evolução 
tecnológica e à competitividade a nível 
mundial, nomeadamente em matéria de 
inovação, competências, infraestruturas, 
PME, nem atendem à necessidade de dar 
resposta a desafios societais e ambientais 
fundamentais tais como a sustentabilidade, 
os impactos das alterações climáticas ou o 
envelhecimento demográfico. Por 
conseguinte, a fim de alcançar os objetivos 
estratégicos da União enunciados no Pacto 
Ecológico Europeu, nomeadamente o 
objetivo de neutralidade climática até 
2050, o mais tardar, e de aceleração da 
transição digital, bem como apoiar uma 
recuperação económica rápida, justa, 
sustentável, 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.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos últimos anos, a União adotou 
estratégias ambiciosas para concluir o 
mercado único e promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, assim como o 
emprego, nomeadamente a «Europa 2020 – 
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», de 3 de março de 
2010, o «Plano de Ação para a Criação de 
uma União dos Mercados de Capitais» de 
30 de setembro de 2015, a «Nova Agenda 
Europeia para a Cultura» de 22 de maio de 
2018, a estratégia «Energias Limpas para 
Todos os Europeus» de 30 de novembro de 
2016, o «Fechar o ciclo – Plano de Ação da 
UE para a Economia Circular» de 2 de 
dezembro de 2015, a «Estratégia Europeia 

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

de Mobilidade Hipocarbónica» de 20 de 
julho de 2016, o «Plano de Ação Europeu 
no domínio da Defesa» de 30 de novembro 
de 2016, a estratégia «Lançar o Fundo 
Europeu de Defesa» de 7 de junho de 2017, 
a «Estratégia Espacial para a Europa» de 
26 de outubro de 2016, a Proclamação 
Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de 13 de dezembro de 
2017, o «Pacto Ecológico Europeu» de 11 
de dezembro de 2019, o «Plano de 
investimento do Pacto Ecológico Europeu» 
de 14 de janeiro de 2020, a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas» de 14 de janeiro de 2020, a 
estratégia «Construir o futuro digital da 
Europa», a «Estratégia europeia para os 
dados» e a «Comunicação sobre a 
inteligência artificial» de 19 de fevereiro 
de 2020, «Uma nova estratégia industrial 
para a Europa», de 10 de março de 2020, a 
«Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital», de 10 de 
março de 2020, «Um novo Plano de Ação 
para a Economia Circular – Para uma 
Europa mais limpa e competitiva» de 11 
de março de 2020, a «Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030» de 20 
de maio de 2020, e a «Estratégia do Prado 
ao Prato para um sistema alimentar justo, 
saudável e respeitador do ambiente» de 20 
de maio de 2020. O Fundo InvestEU 
deverá tirar partido e reforçar as sinergias 
entre estas estratégias que se reforçam 
mutuamente, promovendo o investimento e 
o acesso ao financiamento.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

contribuir para a criação de um sistema 
financeiro sustentável na União, que 
favoreça a reorientação do capital privado 
para investimentos sustentáveis, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Comunicação da Comissão «Plano de 
Ação: Financiar um crescimento 
sustentável», de 8 de março de 2018, e na 
Comunicação da Comissão sobre o Plano 
de Investimento do Pacto Ecológico 
Europeu, de 14 de janeiro de 2020. Por 
conseguinte, as operações apoiadas pelo 
programa InvestEU deverão, conforme 
aplicável, respeitar os critérios 
estabelecidos no Regulamento (UE) 
2020/852 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A, incluindo o princípio de 
«não prejudicar significativamente».
_________________
1-A Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
(JO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Alteração 5

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 

(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 
ambientais e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 30 % das 
despesas constantes do orçamento da 
União para apoiar objetivos climáticos. 
Prevê-se que as ações empreendidas ao 
abrigo do programa InvestEU tendo em 
vista a concretização de objetivos 
climáticos representem pelo menos 40 % 



PE658.817v01-00 8/26 AD\1214877PT.docx

PT

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.

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.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
criação de emprego, a competitividade e a 
convergência. Esta situação é também 
suscetível de consolidar os desequilíbrios 
existentes e afeta o desenvolvimento das 
regiões a longo prazo. Para concretizar os 
objetivos da União em matéria de 
sustentabilidade estabelecidos no Pacto 
Ecológico Europeu, incluindo os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de cumprir os ODS e o Acordo de 
Paris, as metas relativas à energia e ao 
clima para 2030 e o compromisso da 
União em alcançar uma economia com 
impacto neutro no clima, o mais tardar, 
até 2050, assim como as metas e os 
objetivos da Estratégia de Biodiversidade 
da UE para 2030, é essencial realizar 
avultados investimentos nas infraestruturas 
da União, nomeadamente no que diz 
respeito à interligação e à eficiência 
energética, bem como à criação de um 
espaço único europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
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impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

emissões), das infraestruturas ambientais 
(incluindo soluções naturais de 
conservação e recuperação da 
biodiversidade e infraestruturas 
ecológicas), das infraestruturas ligadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, das infraestruturas 
de prevenção de resíduos e da economia 
circular e das infraestruturas marítimas e 
digitais. O programa InvestEU deverá dar 
prioridade a áreas que enfermam de 
investimento insuficiente e em que são 
necessários investimentos adicionais. Para 
maximizar o impacto e o valor 
acrescentado do apoio financeiro da União, 
convém promover um processo 
simplificado de investimento que assegure 
a visibilidade da reserva de projetos e 
maximize as sinergias entre os programas 
pertinentes da União em domínios como os 
transportes, a energia e a digitalização. 
Atendendo às ameaças à segurança, os 
projetos de investimento que beneficiem do 
apoio da União deverão incluir medidas 
que visem a resiliência das infraestruturas, 
nomeadamente a sua manutenção e 
segurança, devendo integrar princípios 
relativos à proteção dos cidadãos em 
espaços públicos, a título complementar 
dos esforços envidados ao abrigo de outros 
fundos da União, como o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, para apoiar 
o vetor de segurança dos investimentos em 
espaços públicos, transportes, energia e 
outras infraestruturas críticas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) O turismo é um setor importante 
para a economia da União, empregando 
mais de 22 milhões de pessoas. O setor do 
turismo, importante para a economia da 
União, registou uma contração 
particularmente grave em resultado da 
pandemia de COVID-19. O programa 
InvestEU deverá contribuir para reforçar a 
sua competitividade a longo prazo e a 
sustentabilidade do comércio, através do 
apoio a ações destinadas a promover uma 
recuperação sustentável, inovadora e 
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digital no setor do turismo.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação, em particular às 
PME, e assegurar uma forte focalização 
dos investidores nas prioridades políticas 
da União a médio e longo prazo, como o 
Pacto Ecológico Europeu e o respetivo 
Plano de Investimento, a estratégia 
«Construir o futuro digital da Europa» e a 
estratégia «Uma Europa social forte para 
transições justas». Essas operações devem 
apoiar a criação de empregos sustentáveis 
na União, bem como contribuir para a 
transição para uma economia europeia 
com impacto neutro no clima e para a sua 
transição digital. O programa deverá 
aumentar significativamente a capacidade 
de assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.
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Alteração10

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista dos seus 
objetivos climáticos e ambientais, 
designadamente as metas atualizadas 
para 2030 e o objetivo de neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar, da 
transição digital e do reforço da 
resiliência, num dos seguintes domínios: i) 
prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de medicamentos, dispositivos médicos e 
material médico, reforço da capacidade de 
resposta às crises sanitárias e do sistema de 
proteção civil, ii) infraestruturas críticas 
sustentáveis, sejam elas físicas ou virtuais, 
(iiiiii) fornecimento de bens e serviços 
essenciais para a exploração e manutenção 
dessas infraestruturas críticas, iv) 
tecnologias facilitadoras, transformadoras, 
sustentáveis, circulares, hipocarbónicas e 
digitais essenciais e inovações 
revolucionárias com amplos benefícios 
societais, em que o investimento seja 
estrategicamente importante para a 
concretização dos objetivos climáticos e 
ambientais da União, bem como a 
transformação sustentável da sua base 
industrial, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias digitais para fins de 
localização, rastreio e levantamento de 
recursos, inovações que apoiem, 
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industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE; vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção críticos para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial, da defesa e da 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

potenciem e acelerem a transição 
ecológica para uma economia circular, 
sustentável e neutra do ponto de vista 
climático, tecnologias de energias 
renováveis, tecnologias de armazenamento 
de energia incluindo baterias, tecnologias 
de transporte sustentáveis e 
hipocarbónicas, aplicações para pilhas de 
combustível e hidrogénio limpo produzido 
com energia elétrica a partir de energias 
renováveis, tecnologias de 
descarbonização para a indústria, 
tecnologias com emissões negativas, 
incluindo a captação e o armazenamento 
de carbono, prevenção de resíduos, 
economia circular, incluindo a sua 
inovação contínua no sentido da 
substituição de substâncias perigosas e 
reciclagem de elevado valor de 
componentes e materiais em fim de vida, 
bioeconomia sustentável e edifícios, 
inclusive investimentos em tecnologias de 
poupança de energia, biomedicina, 
nanotecnologias, biotecnologias, produtos 
farmacêuticos e materiais avançados, 
renováveis e circulares; v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE; vi) 
fornecimento e armazenamento de fatores 
de produção essenciais para intervenientes 
públicos, empresas ou consumidores na 
União, vii) tecnologias e fatores de 
produção críticos para a segurança da 
União e dos seus Estados-Membros, como 
os setores espacial, da defesa e da 
cibersegurança, e produtos de dupla 
utilização, tal como definidos no artigo 2.º, 
ponto 1, do Regulamento (CE) 
n.º 428/2009 do Conselho. Os destinatários 
finais deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro e estar ativos na União, ou 
seja, ter atividades substanciais em termos 
de pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
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múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio. As atividades devem 
proporcionar valor acrescentado à União 
e não devem ser elegíveis para apoio ao 
abrigo do presente regulamento se forem 
incompatíveis com a realização dos 
objetivos do Acordo de Paris e dos 
objetivos climáticos e ambientais do Pacto 
Ecológico Europeu, nomeadamente a 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, e os objetivos do Regulamento 
(UE) .../... (Lei Europeia do Clima), ou 
não respeitarem o princípio de «não 
prejudicar significativamente», 
consagrado no Regulamento (UE) 
2020/852.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O financiamento proveniente do 
Fundo InvestEU, disponibilizado no 
âmbito da vertente de investimento 
estratégico europeu, deverá apoiar 
infraestruturas com vista a reforçar a 
resiliência dos sistemas de saúde e a sua 
capacidade de preparação para futuras 
pandemias, incluindo a realização de 
testes de esforço a nível dos sistemas de 
saúde nacionais e regionais, e visar 
melhorar o estado de saúde geral das 
sociedades, resultando numa população 
mais saudável e, portanto, menos 
vulnerável perante ameaças para a saúde 
e impulsionando a criação da União 
Europeia da Saúde.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(28-B) Nas suas conclusões de 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou o objetivo de alcançar uma 
União com impacto neutro no clima até 
2050, em consonância com os objetivos do 
Acordo de Paris, reconhecendo, porém, a 
necessidade de criar um quadro 
facilitador e que a transição exigirá 
investimentos públicos e privados 
significativos. O financiamento 
proveniente do Fundo InvestEU, 
disponibilizado no âmbito da vertente de 
investimento estratégico europeu, deverá 
apoiar as infraestruturas críticas 
sustentáveis nos setores que tenham 
apresentado um roteiro à Comissão, 
estabelecendo de que forma e até que data 
o setor em causa poderá reduzir as suas 
emissões para níveis próximos de zero e 
identificando os obstáculos e 
oportunidades, bem como as soluções 
tecnológicas que teriam de ser 
desenvolvidas e os investimentos que 
teriam de ser feitos dentro do setor. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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



PE658.817v01-00 16/26 AD\1214877PT.docx

PT

Alteração14

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O InvestEU deverá também prestar 
apoio financeiro para gerar investimentos 
em benefício das regiões em transição 
justa, em consonância com os objetivos 
identificados nos seus planos territoriais 
de transição justa previstos no 
Regulamento (UE).../... (Regulamento 
FTJ).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

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 

(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 
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crise da COVID-19. Esses recursos 
adicionais deverão ser utilizados de forma 
a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

crise da COVID-19 e, em consonância 
com os objetivos da vertente de 
investimento estratégico europeu, apoiar o 
crescimento sustentável a longo prazo, 
empregos sustentáveis e a 
competitividade. Esses recursos adicionais 
deverão ser utilizados de forma a garantir o 
cumprimento dos prazos previstos no 
Regulamento [EURI].

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

g) A recuperação, sustentável e 
inclusiva, da economia da União na 
sequência da crise causada pela pandemia 
de COVID-19 e a sua transformação para 
uma economia circular neutra do ponto 
de vista climático, ambientalmente 
sustentável e eficiente em termos de 
energia e de recursos, preservando e 
reforçando as suas cadeias de valor 
estratégicas e mantendo e reforçando as 
atividades de importância estratégica para a 
União no que se refere às infraestruturas, 
às tecnologias transformadoras, às 
inovações revolucionárias e aos fatores de 
produção críticos para as empresas e os 
consumidores, apoiando a transição 
sustentável, em consonância com a 
taxonomia da UE estabelecida no 
Regulamento (UE) 2020/852 e baseada 
em objetivos assentes na ciência e 
acompanhados de prazos, com vista a 
lograr o desenvolvimento sustentável na 
União.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração
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e) Apoiar operações de financiamento 
e investimento nos domínios a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), a fim de 
manter e reforçar a autonomia estratégica 
da União e da sua economia.

e) Apoiar operações de financiamento 
e investimento nos domínios a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), a fim de 
manter e reforçar a autonomia estratégica e 
a sustentabilidade da União e da sua 
economia.

Alteração20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num Estado-Membro e que operam na 
União, cujas atividades sejam de 
importância estratégica para a União, em 
especial tendo em conta as transições 
ecológica e digital e o reforço da 
resiliência, num dos seguintes domínios:

e) Uma vertente relativa ao 
investimento estratégico europeu, que 
abrange investimento estratégico para 
apoiar destinatários finais estabelecidos 
num ou mais Estados-Membros e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
em especial visando alcançar os objetivos 
climáticos e ambientais da União, 
nomeadamente os enunciados no 
Regulamento (UE) .../... (Lei Europeia do 
Clima), a transição digital e o reforço da 
resiliência da sociedade e da economia 
europeias, respeitando a taxonomia da 
UE estabelecida no Regulamento (UE) 
2020/852 e o princípio de «não prejudicar 
significativamente», num dos seguintes 
domínios:

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – ponto i)

Texto da Comissão Alteração

i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil;

i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de medicamentos, incluindo vacinas, e 
respetivos produtos intermédios, 
ingredientes farmacêuticos ativos e 
matérias-primas; dispositivos médicos; 
equipamento médico e hospitalar, como 
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ventiladores, vestuário e equipamento de 
proteção, materiais e instrumentos de 
diagnóstico; equipamento de proteção 
individual; desinfetantes e seus produtos 
intermédios e matérias-primas necessárias 
para a sua produção; reforço da 
resiliência dos sistemas de saúde e de 
prestação de cuidados de saúde na 
preparação da capacidade de resposta às 
futuras crises, incluindo a realização de 
testes de esforço a nível dos sistemas de 
saúde nacionais e regionais, e do sistema 
de proteção civil, com base nos princípios 
da disponibilidade e acessibilidade dos 
produtos vitais em situações de 
emergência sanitária;

Alteração22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 
Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

ii) infraestruturas sustentáveis críticas, 
sejam elas físicas ou virtuais, incluindo 
elementos de infraestruturas ecológicas 
identificadas como críticas nos domínios 
da energia, em especial das energias 
renováveis, dos transportes, do ambiente, 
da água, dos serviços ecossistémicos e da 
respetiva conectividade, da saúde, da 
segurança alimentar, da comunicação e 
das redes digitais seguras, inclusive da 
tecnologia 5G, da Internet das coisas, das 
plataformas de serviços em linha, da 
computação em nuvem segura, do 
tratamento ou armazenamento de dados, 
das infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
segurança e da defesa, das comunicações, 
da comunicação social, da educação e 
formação, da infraestrutura eleitoral e das 
instalações sensíveis, bem como terrenos e 
imóveis essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;



AD\1214877PT.docx 21/26 PE658.817v01-00

PT

Alteração23

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – ponto iv) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo:

iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, sustentáveis, circulares, 
hipocarbónicas e digitais essenciais e 
inovações revolucionárias com amplos 
benefícios sociais, em que o investimento 
seja estrategicamente importante para a 
realização dos objetivos climáticos e 
ambientais da União e para a 
transformação sustentável da sua base 
industrial, incluindo:

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

a) inteligência artificial, cadeia de 
blocos, software, robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, 
tecnologias quânticas, fotónica, 
biotecnologia industrial,

a) inteligência artificial, cadeia de 
blocos, software, robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, 
tecnologias quânticas, fotónica, 
biotecnologia industrial, tecnologias 
digitais para a localização, o rastreio e o 
levantamento de recursos,

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – ponto iv) – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) inovações que apoiem, potenciem e 
acelerem a transição sustentável para 
uma economia neutra em termos 
climáticos, circular e sustentável,
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – ponto iv) – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular,

b) tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentáveis e hipocarbónicas, 
aplicações para pilhas de combustível e 
hidrogénio limpo, tecnologias de 
descarbonização para a indústria, 
tecnologias com emissões negativas 
ambientalmente seguras, inclusive 
tecnologias de captação e armazenamento 
de carbono, prevenção de resíduos, 
tecnologias de economia circular, 
incluindo a sua inovação contínua no 
sentido da substituição de substâncias 
perigosas e reciclagem de elevado valor de 
componentes e materiais em fim de vida, 
bioeconomia sustentável e edifícios, 
inclusive investimentos em tecnologias de 
poupança de energia;

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

c) biomedicina, nanotecnologias, 
produtos farmacêuticos e materiais 
avançados;

c) biomedicina, nanotecnologias, 
biotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, renováveis e 
circulares;

Alteração 28

Proposta de regulamento



AD\1214877PT.docx 23/26 PE658.817v01-00

PT

Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – ponto v)

Texto da Comissão Alteração

v) instalações industriais para a 
produção em massa de componentes e 
dispositivos de informação, comunicação e 
tecnologia na UE;

v) instalações industriais para a 
produção em massa de componentes e 
dispositivos de informação, comunicação e 
tecnologia na UE, tendo em conta a 
eficiência dos recursos, a prevenção de 
resíduos e a circularidade nas cadeias de 
valor;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – ponto vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) fornecimento e armazenamento de 
fatores de produção críticos para 
intervenientes públicos, empresas ou 
consumidores na UE, incluindo energia, 
matérias-primas ou segurança alimentar, 
tendo em conta a eficiência dos recursos e 
a circularidade em cadeias de valor 
estratégicas;

vi) fornecimento e armazenamento de 
fatores de produção críticos para 
intervenientes públicos, empresas ou 
consumidores na UE, incluindo energia, 
matérias-primas ou segurança alimentar, 
salvo se já abrangidos por requisitos 
legislativos, tendo em conta a eficiência 
dos recursos, a prevenção de resíduos e a 
circularidade em cadeias de valor 
estratégicas;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Os parceiros de execução devem 
fixar o objetivo de contribuir com, pelo 
menos, 60 % do investimento ao abrigo da 
vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis para a 
concretização dos objetivos da União em 
matéria de clima e ambiente.

6. Os parceiros de execução devem 
fixar o objetivo de contribuir com, pelo 
menos, 60 % do investimento ao abrigo da 
vertente estratégica relativa às 
infraestruturas sustentáveis para a 
concretização dos objetivos da União em 
matéria de clima e ambiente. Os parceiros 
de execução devem fixar o objetivo de 
contribuir com, pelo menos, 65 % do 
investimento ao abrigo da vertente 



PE658.817v01-00 24/26 AD\1214877PT.docx

PT

relativa ao investimento estratégico que 
contribui para a concretização dos 
objetivos da União em matéria de clima, 
ambiente (incluindo a biodiversidade), 
saúde e proteção civil.
Só os projetos que cumpram os critérios 
técnicos de elegibilidade pertinentes 
desenvolvidos ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2020/852 devem ser tidos em conta 
na contribuição para estas metas de 
despesa.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8.1

Texto da Comissão Alteração

8.1 Número e volume de operações que 
contribuem para a criação de 
infraestruturas críticas, discriminadas por 
infraestrutura física e, se for caso disso, 
pelas mercadorias e serviços associados

8.1 Número e volume de operações que 
contribuem para a criação de 
infraestruturas críticas, discriminadas por 
infraestrutura física, incluindo 
infraestruturas verdes e cinturas verdes, e, 
se for caso disso, pelas mercadorias e 
serviços associados

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8.2-A A capacidade adicional das 
infraestruturas críticas para contribuir 
para reduzir ou evitar emissões de gases 
com efeito de estufa, em toneladas de 
equivalente de CO2, e a sua capacidade 
para lograr os objetivos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima (PNEC).
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