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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, 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 
o crescimento de longo prazo e que se 

(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 
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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.

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 sem comprometer os 
objetivos em matéria de igualdade. Por 
conseguinte, a fim de alcançar os objetivos 
estratégicos da União e de apoiar uma 
recuperação económica rápida, inclusiva e 
sustentável, é necessário apoio para suprir 
as deficiências do mercado e as situações 
de investimento insuficiente e para reduzir 
o défice de investimento em setores 
específicos.

 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

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

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os projetos de investimento que 
beneficiem de apoio substancial por parte 
da União, particularmente no domínio das 
infraestruturas, deverão ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar se 
têm um impacto ambiental, climático ou 
social. Os projetos de investimento que 
tenham esse impacto deverão ser 
submetidos a uma aferição de 
sustentabilidade, em conformidade com as 
orientações a elaborar pela Comissão em 
estreita colaboração com potenciais 
parceiros de execução ao abrigo do 
programa InvestEU. Estas orientações 
devem utilizar de forma adequada os 
critérios estabelecidos no [Regulamento 
que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável] para 

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

[Regulamento que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável] para determinar 
se uma atividade económica é sustentável 
do ponto de vista ambiental e consentânea 
com as orientações elaboradas para outros 
programas da União. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
estas orientações deverão incluir 
disposições adequadas para prevenir uma 
carga administrativa desnecessária e os 
projetos abaixo de uma determinada 
dimensão a definir nas orientações deverão 
ser dispensados da aferição de 
sustentabilidade. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deverá apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento 
criado para o Fundo InvestEU. As 
operações que sejam incompatíveis com o 
cumprimento dos objetivos climáticos e de 
outros objetivos ambientais e que não 
respeitem os critérios estabelecidos pela 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente», em 
especial as atividades relacionadas com a 
produção, a transformação, a 
distribuição, o armazenamento, o 
transporte ou a combustão de 
combustíveis fósseis, não deverão ser 
elegíveis para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Embora as alterações 
climáticas e a degradação ambiental 
afetem de forma desproporcionada as 
mulheres, estas estão sub-representadas 
no processo de tomada de decisões 
relativas às políticas de atenuação das 
alterações climáticas. É necessário 
assegurar que as mulheres e outros 
grupos vulneráveis sejam incluídos em 
todos os processos de tomada de decisão a 
nível nacional e da UE.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

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

(18) Embora o nível do investimento 
global na União estivesse a aumentar antes 
da crise da COVID-19, o investimento em 
atividades de maior risco, como a 
investigação e a inovação, era ainda 
insuficiente, prevendo-se que tenha 
diminuído significativamente devido à 
crise. A concomitante falta de investimento 
na investigação e na inovação compromete 
a competitividade industrial e económica 
da União, bem como a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. O Fundo InvestEU 
deverá propor produtos financeiros 
adequados para cobrir as diferentes fases 
do ciclo de inovação e um vasto leque de 
interessados, particularmente para permitir 
a expansão e a implantação de soluções à 
escala comercial na União, tornando essas 
soluções competitivas nos mercados 
mundiais e promovendo a excelência da 
União à escala mundial em matéria de 
tecnologias sustentáveis, em sinergia com 
o Horizonte Europa, incluindo o Conselho 
Europeu da Inovação. Neste sentido, a 
experiência adquirida com os instrumentos 
financeiros mobilizados no âmbito do 
Horizonte 2020, como o InnovFin – 
Financiamento da UE para Inovadores, 
para facilitar e acelerar o acesso ao 
financiamento por empresas inovadoras, 
deverá constituir uma base sólida para 
concretizar este apoio específico. Um 
melhor equilíbrio entre homens e 
mulheres no financiamento de empresas 
em fase de arranque e da inovação 
contribuirá para tirar partido dos 
melhores talentos e das melhores ideias. 
As mulheres gerem menos de 1 % dos 
fundos de capital de risco e a percentagem 
de empresas em fase de arranque 
lideradas por mulheres é 
significativamente inferior à média 
observada em todos os tipos de empresas.

Alteração 7
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, bem como 
a educação empresarial, nomeadamente 
em regiões economicamente dependentes 
de uma utilização intensiva de carbono e 
afetadas pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono, e para 
melhorar as oportunidades de emprego 
em setores fundamentais para o futuro 
digital. Deverá igualmente ser utilizado 
para apoiar projetos com impactos sociais 
positivos, incluindo os que promovam a 
compreensão entre gerações, e para 
melhorar a inclusão social ao contribuir 
para um aumento do emprego em todas as 
regiões (sobretudo entre os trabalhadores 
não qualificados, os desempregados de 
longa duração e os subempregados), bem 
como para a promoção da igualdade de 
género, dando resposta à segregação no 
mercado de trabalho, colmatando as 
disparidades entre homens e mulheres a 
nível da taxa de emprego, de salários e de 
pensões, encorajando o equilíbrio entre 
vida privada e vida profissional, 
favorecendo a igualdade de oportunidades 
e de tratamento no trabalho, a não 
discriminação, a acessibilidade, a 
solidariedade intergeracional, o setor da 
saúde e dos serviços sociais, a habitação 
social, o problema dos sem-abrigo, a 
inclusão digital, o desenvolvimento 
comunitário, o papel e o lugar dos jovens e 
das populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

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

(23) Para fazer face aos efeitos 
negativos das profundas transformações 
das sociedades e do mercado de trabalho 
que terão lugar na União ao longo da 
próxima década, é necessário investir no 
capital humano, na infraestrutura social, no 
microfinanciamento, no financiamento do 
empreendedorismo ético e social e em 
novos modelos empresariais da economia 
social, incluindo o investimento com 
impacto social e a contratação com fins 
sociais. O programa InvestEU deverá 
reforçar o ecossistema emergente da 
economia social de mercado para aumentar 
a oferta e o acesso ao financiamento para 
microempresas e empresas sociais e 
instituições de solidariedade social, a fim 
de satisfazer as necessidades dos mais 
carenciados. O relatório do grupo de 
missão de alto nível sobre o investimento 
em infraestruturas sociais na Europa, de 
janeiro de 2018, intitulado «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» [Promover o investimento em 
infraestruturas sociais na Europa], 
identificou um défice total de investimento 
em infraestruturas e serviços sociais de 
pelo menos 1,5 biliões de EUR para o 
período de 2018 a 2030, incluindo em 
matéria de educação, formação, saúde e 
habitação, o que traduz a necessidade de 
apoio, nomeadamente a nível da União. 
Por conseguinte, o poder coletivo dos 
capitais públicos, comerciais e 
filantrópicos, bem como o apoio de 
fundações e tipos alternativos de 
financiadores, como entidades que 
desenvolvem atividades com fins éticos, 
sociais e sustentáveis, bem como de 
fundações, deverá ser aproveitado para 
fomentar o desenvolvimento da cadeia de 
valor da economia social e uma maior 
resiliência da União. A inovação social e a 
economia social devem ser essenciais no 
quadro deste processo.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A eclosão da pandemia de 
COVID-19 demonstrou que os cuidados 
formais e informais, incluindo a 
assistência à infância e os cuidados às 
pessoas com deficiência e aos idosos, 
constituem um ativo social valioso, que 
afeta significativamente as famílias e, de 
forma desproporcionada, as mulheres. A 
fim de promover a conciliação entre a 
vida profissional e a vida familiar e 
reforçar a participação das mulheres no 
mercado de trabalho e na economia em 
geral, o programa InvestEU deve apoiar o 
desenvolvimento de infraestruturas e 
serviços de prestação de cuidados e deve 
recolher e promover métodos inovadores 
de prestação de cuidados destinados às 
autoridades nacionais e da UE.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Aquando da seleção dos parceiros 
de execução para a implementação do 
Fundo InvestEU, a Comissão deverá ter em 
conta a capacidade das contrapartes para 
cumprir os objetivos do InvestEU e 
contribuir com os seus recursos próprios, a 
fim de assegurar uma cobertura e uma 
diversificação geográficas adequadas, 
atrair os investidores privados e 
proporcionar uma diversificação suficiente 
dos riscos, bem como soluções para suprir 
as deficiências do mercado e as situações 

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

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
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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.

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. O baixo nível de financiamento das 
empresas e dos projetos inovadores das 
mulheres deve ser especificamente sanado 
mediante a revisão dos critérios.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O programa InvestEU prossegue os 
seguintes objetivos específicos:

2. O programa InvestEU prossegue os 
seguintes objetivos específicos, prestando 
a devida atenção ao princípio da 
igualdade entre homens e mulheres e à 
realização desse princípio:

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma vertente estratégica relativa à 
investigação, inovação e digitalização, 
abrangendo as atividades de investigação, 
de desenvolvimento de produtos e 
inovação, de transferência de tecnologias e 
dos resultados da investigação para o 
mercado, o apoio aos dinamizadores do 
mercado e a cooperação entre empresas, a 
demonstração e a implantação de soluções 
inovadoras e o apoio à expansão das 
empresas inovadoras, bem como a 
digitalização dos setores industriais da 
União;

b) Uma vertente estratégica relativa à 
investigação, inovação e digitalização, 
abrangendo as atividades de investigação, 
de desenvolvimento de produtos e 
inovação, de transferência de tecnologias e 
dos resultados da investigação para o 
mercado, o apoio aos dinamizadores do 
mercado e a cooperação entre empresas, a 
demonstração e a implantação de soluções 
inovadoras e o apoio à expansão das 
empresas inovadoras, bem como a 
digitalização dos setores industriais da 
União, não perdendo de vista o fosso 
digital entre homens e mulheres;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma vertente estratégica relativa às 
PME, que abrange o acesso e a 
disponibilização de financiamento, 
sobretudo para as PME, incluindo as 
inovadoras e as que operam nos setores 
culturais e criativos, bem como para as 
pequenas empresas de média capitalização;

c) Uma vertente estratégica relativa às 
PME, que abrange o acesso e a 
disponibilização de financiamento, 
sobretudo para as PME, com especial 
atenção para as PME dirigidas por 
mulheres, incluindo as inovadoras e as que 
operam nos setores culturais e criativos, 
bem como para as pequenas empresas de 
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média capitalização;

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género, as 
competências, a educação, a formação e os 
serviços conexos, as infraestruturas sociais, 
incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes; a inovação 
social, os cuidados de saúde e cuidados 
continuados, a inclusão e a acessibilidade, 
as atividades culturais e criativas com um 
objetivo social, assim como a integração 
das pessoas vulneráveis, incluindo os 
nacionais de países terceiros;

d) Uma vertente estratégica relativa ao 
investimento social e às competências, que 
abrange o microfinanciamento, o 
financiamento de empresas sociais e a 
economia social, bem como medidas para 
promover a igualdade de género e a 
igualdade de participação das mulheres 
na economia, em particular no que diz 
respeito à criação de emprego, com o 
objetivo de eliminar a disparidade entre 
homens e mulheres na prestação de 
cuidados mediante a melhoria da 
disponibilidade e da acessibilidade dos 
preços dos serviços de prestação de 
cuidados de qualidade através do FSE +, 
do FEDER, do programa InvestEU, do 
FEADER, bem como na sociedade, e para 
promover as competências, a educação, a 
formação e serviços conexos, o 
empreendedorismo, as infraestruturas 
sociais, incluindo infraestruturas de saúde e 
educativas, bem como a habitação social e 
o alojamento para estudantes, as estruturas 
de acolhimento de crianças, a inovação 
social, os cuidados de saúde, os cuidados 
continuados e a assistência a crianças, em 
particular para famílias monoparentais, 
os cuidados a pessoas com deficiências, a 
inclusão e a acessibilidade, as medidas de 
conciliação entre vida profissional e 
privada, as atividades culturais e criativas 
com um objetivo social, a promoção da 
compreensão entre gerações, e o apoio à 
integração das pessoas vulneráveis, 
incluindo pessoas com deficiência, 
famílias monoparentais, pessoas com 
estatuto socioeconómico desfavorecido, 
mulheres,  vítimas/sobreviventes de 
violência baseada no género,  pessoas 
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LGBTI, minorias étnicas, ciganos, 
nacionais de países terceiros, bem como 
abrigos e linhas telefónicas de apoio às 
vítimas de violência, devendo ser prestada 
especial atenção às regiões rurais, 
montanhosas, ultraperiféricas e menos 
desenvolvidas;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da 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; importa que tais 
infraestruturas críticas tenham em conta 
a perspetiva de género, devendo velar-se 
por que, na aplicação dessas 
infraestruturas, não se produzam 
distorções.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea e) – subalínea vii) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no caso dos investimentos 
realizados nos setores espacial, da defesa e 

Além disso, no caso dos investimentos 
realizados nos setores espacial, da defesa e 
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da cibersegurança, assim como em certos 
projetos com implicações reais e diretas em 
termos de segurança em setores críticos, os 
destinatários finais não podem ser 
controlados por um país terceiro ou por 
entidades de países terceiros, devendo ter 
as respetivas estruturas de gestão executiva 
na União, de modo a proteger a segurança 
da União e dos seus Estados-Membros.

da cibersegurança, assim como em certos 
projetos com implicações reais e diretas em 
termos de segurança em setores críticos, os 
destinatários finais não podem ser 
controlados por um país terceiro ou por 
entidades de países terceiros, devendo ter 
as respetivas estruturas de gestão executiva 
na União, de modo a proteger a segurança 
da União e dos seus Estados-Membros. 
Estes investimentos devem estar em 
consonância com a igualdade de género, 
que deve promovida a todos os níveis.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social. Em caso afirmativo, são aferidas na 
ótica da sustentabilidade climática, 
ambiental e social, com vista a minimizar 
os efeitos negativos e maximizar os 
benefícios nestes domínios. Para o efeito, 
os promotores de projetos que pretendam 
obter financiamento devem fornecer 
informações adequadas, com base nas 
diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

3. As operações de financiamento e 
investimento são avaliadas para determinar 
se têm impacto ambiental, climático ou 
social, incluindo um impacto que seja 
prejudicial para a igualdade entre homens 
e mulheres no mercado de trabalho. Em 
caso afirmativo, são aferidas na ótica da 
sustentabilidade climática, ambiental e 
social e em matéria de igualdade, com 
vista a minimizar os efeitos negativos e 
maximizar os benefícios nestes domínios. 
Para o efeito, os promotores de projetos 
que pretendam obter financiamento devem 
fornecer informações adequadas, com base 
nas diretrizes referidas no n.º 4. Os projetos 
cuja dimensão seja inferior à especificada 
nas diretrizes são dispensados de aferição. 
Os projetos que sejam incompatíveis com 
os objetivos climáticos não são elegíveis 
para apoio ao abrigo do presente 
regulamento. Se o parceiro de execução 
concluir que não há lugar a uma aferição 
de sustentabilidade, deve apresentar uma 
justificação ao Comité de Investimento.

Alteração 24

Proposta de regulamento
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Artigo 7 – n.° 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de género, 
na inclusão social de certas zonas ou 
populações e no desenvolvimento 
económico das zonas e dos setores afetados 
por desafios estruturais, como a 
necessidade de descarbonizar a economia;

c) Estimar o impacto social dos 
projetos, inclusive na igualdade de género 
no mercado de trabalho, na inclusão social 
de certas zonas ou populações e no 
desenvolvimento económico das zonas e 
dos setores afetados por desafios 
estruturais, como a necessidade de 
descarbonizar a economia;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Identificar projetos que sejam 
incompatíveis com a promoção da 
igualdade de género e com os princípios 
da integração da perspetiva de género e 
da orçamentação sensível ao género;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sejam compatíveis com a 
igualdade de género, a orçamentação 
sensível ao género e as orientações em 
matéria de integração da perspetiva de 
género.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho Consultivo deve 
envidar esforços para assegurar o 
equilíbrio em termos de género, sendo 
composto por:

2. O Conselho Consultivo deve 
assegurar um equilíbrio mínimo de 
género de, pelo menos, 40 % do género 
menos representado, e deve incluir:

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. É criado um Conselho Diretivo do 
programa InvestEU. Este órgão é composto 
por quatro representantes da Comissão, três 
representantes do Grupo BEI e dois 
representantes dos parceiros de execução 
com exceção do Grupo BEI, assim como 
um perito nomeado como membro sem 
direito de voto pelo Parlamento Europeu. O 
perito nomeado como membro sem direito 
de voto pelo Parlamento Europeu não pode 
solicitar nem receber instruções de 
instituições, órgãos ou organismos da 
União, dos governos dos Estados-Membros 
ou de qualquer outro organismo público ou 
privado, devendo agir com plena 
independência. O referido perito deve 
exercer as suas funções de forma imparcial 
e no interesse do Fundo InvestEU.

1. É criado um Conselho Diretivo do 
programa InvestEU. Este órgão é composto 
por quatro representantes da Comissão, três 
representantes do Grupo BEI e dois 
representantes dos parceiros de execução 
com exceção do Grupo BEI, assim como 
um perito nomeado como membro sem 
direito de voto pelo Parlamento Europeu, 
velando por que a composição do 
Conselho Diretivo seja, no seu conjunto, 
equilibrada em termos de género. O perito 
nomeado como membro sem direito de 
voto pelo Parlamento Europeu não pode 
solicitar nem receber instruções de 
instituições, órgãos ou organismos da 
União, dos governos dos Estados-Membros 
ou de qualquer outro organismo público ou 
privado, devendo agir com plena 
independência. O referido perito deve 
exercer as suas funções de forma imparcial 
e no interesse do Fundo InvestEU.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 22– n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão verifica se as 
operações de financiamento e investimento 
propostas pelos parceiros de execução, 
com exceção do BEI, são conformes ao 

1. A Comissão verifica se as 
operações de financiamento e investimento 
propostas pelos parceiros de execução, 
com exceção do BEI, são conformes ao 
direito e às políticas da União, incluindo 
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direito e às políticas da União. ao princípio da igualdade de género.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 2 – parágrafo 3 – alínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Para assegurar o equilíbrio de 
género, o Comité de Investimento deve 
estar empenhado em adotar estratégias e 
procedimentos para assegurar o equilíbrio 
de género no seu seio.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Figuram no anexo III do presente 
regulamento os indicadores destinados a 
dar conta dos progressos realizados pelo 
programa InvestEU na consecução do 
objetivo geral e dos objetivos específicos 
estabelecidos no artigo 3.º.

1. Figuram no anexo III do presente 
regulamento os indicadores destinados a 
dar conta dos progressos realizados pelo 
programa InvestEU na consecução do 
objetivo geral e dos objetivos específicos 
estabelecidos no artigo 3.º. Devem refletir 
dados sensíveis à perspetiva de género e a 
sua elaboração deve ter em conta as 
questões de género, integrando esses 
dados, sempre que possível, nas 
avaliações de impacto em função do 
género. Desta forma, o acompanhamento 
também colmatará lacunas nos setores 
feminizados e abordará a igualdade de 
oportunidades e a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12 – alínea d) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) cuidados de saúde e de longa 
duração, incluindo clínicas, hospitais, 
cuidados primários, serviços de assistência 
ao domicílio e cuidados a nível local;

iii) cuidados de saúde, assistência a 
crianças e cuidados de longa duração, 
incluindo centros de dia públicos e 
privados, clínicas, hospitais, cuidados 
primários, serviços de assistência ao 
domicílio e cuidados a nível local;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Medidas de fomento da igualdade 
dos géneros;

g) Medidas de fomento da igualdade 
dos géneros, incluindo a participação das 
mulheres no mercado de trabalho;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Integração de pessoas vulneráveis, 
incluindo os detentores de nacionalidades 
de países terceiros;

h) Integração de pessoas vulneráveis, 
incluindo pessoas com deficiência, pessoas 
LGBTI + e nacionais de países terceiros;


