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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 11 de março de 2019, o BEI apresentou ao Conselho um pedido de alteração do artigo 4.º, 
n.º 1, e do artigo 9.º, n.º 2, dos seus Estatutos.

Este pedido decorre do procedimento previsto no artigo 308.º do TFUE, segundo o qual «o 
Conselho, deliberando por unanimidade de acordo com um processo legislativo especial, a 
pedido do Banco Europeu de Investimento e após consulta ao Parlamento Europeu e à 
Comissão [...], pode alterar os referidos Estatutos».

O objetivo das alterações específicas propostas pelo BEI consiste em adaptar os estatutos do 
Banco de modo a refletir o aumento do capital do BEI subscrito pela Polónia e pela Roménia.

A Comissão dos Orçamentos observa que este aumento de capital apenas compensa de forma 
marginal a redução do capital do BEI resultante da saída do Reino Unido. A Comissão dos 
Orçamentos salienta que, para preservar a capacidade do BEI para atingir os seus objetivos 
políticos, o referido défice de capital deve ser plenamente compensado.

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Institucionais, competente 
quanto à matéria de fundo, a propor a aprovação do projeto do Conselho.
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