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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 
2019
(2019/2126(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 15.º, 126.º, 175.º, 177.º, 208.º, 209.º, 271.º, 308.º e 309.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e o respetivo protocolo 
(n.º 5) relativo aos Estatutos do Banco Europeu de Investimento (BEI),

– Tendo em conta o plano de atividades do Grupo BEI para 2019, publicado no sítio Web 
do BEI,

– Tendo em conta o relatório de atividades do BEI de 2018, intitulado «Oportunidade 
Concretizada»,

– Tendo em conta o relatório financeiro e o relatório estatístico do BEI relativos ao 
exercício de 2018,

– Tendo em conta o relatório do BEI, intitulado «EIB Operations Inside the European 
Union: Annual report 2018» [Atividades do BEI dentro da União Europeia: relatório 
anual de 2018], publicado em 2019,

– Tendo em conta o relatório do BEI, intitulado «The EIB outside the European Union – 
Financing with global impact – Annual report 2018», dedicado às operações do BEI 
fora da União Europeia e publicado em 2019,

– Tendo em conta o relatório do BEI, intitulado «Annual Report 2018 on the European 
Investment Advisory Hub» [Relatório anual de 2018 sobre a Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento], publicado em 2019,

– Tendo em conta a nova estratégia climática e a nova política de concessão de 
empréstimos no setor da energia, adotadas pelo BEI em novembro de 2019,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2396 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2017, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 
e (UE) 2015/1017 no que se refere ao prolongamento da vigência do Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos e à introdução de melhorias técnicas nesse Fundo e na 
Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento1,

– Tendo em conta a Iniciativa Resiliência Económica do BEI,

– Tendo em conta a aprovação do BEI da ratificação do Acordo de Paris pela UE de 7 de 
outubro de 2016,

– Tendo em conta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU,

– Tendo em conta o discurso de abertura da candidata a Presidente da Comissão Europeia, 

1 JO L 345 de 27.12.2017, p. 34.
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Ursula von der Leyen, proferido em 16 de julho de 2019 na sessão plenária do 
Parlamento em Estrasburgo,

– Tendo em conta o discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, 
proferido em 11 de dezembro de 2019 na sessão plenária do Parlamento em Bruxelas, 

– Tendo em conta o artigo 3.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A9-0000/2019),

A. Considerando o artigo 309.º do TFUE e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, segundo os quais o BEI deve contribuir para a realização dos objetivos 
da União, e o artigo 18.º dos Estatutos do BEI, nos termos do qual o BEI deve utilizar 
os seus fundos de forma consequente no interesse da União; que tal inclui o Acordo de 
Paris sobre o clima e as obrigações da União em matéria de proteção do ambiente 
previstas nos artigos 11.º e 191.º do TFUE;

B. Considerando que as obrigações do BEI têm uma classificação de AAA nas principais 
agências de notação de risco, devido, nomeadamente, ao facto de o BEI ser propriedade 
dos Estados-Membros e à sua gestão conservadora dos riscos;

C. Considerando que o Grupo BEI deve manter uma elevada reputação creditícia, bem 
como uma carteira de ativos sólida e de elevada qualidade;

D. Considerando que, enquanto maior mutuário e mutuante multilateral do mundo, o BEI é 
o parceiro natural da União na execução de instrumentos financeiros;

E. Considerando que a Comissão estima em 1 115 mil milhões de euros o investimento 
anual necessário para atingir os objetivos da UE para 20302;

Conselhos gerais

1. Observa que, em 2018, o BEI investiu 64 mil milhões de euros em 854 projetos;

2. Chama mais uma vez a atenção para a necessidade de reduzir as desigualdades na 
distribuição geográfica do financiamento do BEI, uma vez que 57 % do mesmo foi 
atribuído a seis Estados-Membros em 2018; solicita uma distribuição geográfica justa 
e transparente dos projetos e investimentos, dando especial atenção às regiões menos 
desenvolvidas;

3. Insta o BEI a reforçar significativamente as modalidades de prestação de assistência 
técnica e aconselhamento financeiro à administração local e regional antes da 
aprovação dos projetos, para melhorar a acessibilidade e permitir a participação de 
todos os Estados-Membros;

4. Atribui a maior importância às dez normas estabelecidas no manual ambiental e social 
do BEI, que constituem uma condição prévia para a participação nas suas operações 
de concessão de empréstimos;

2 Comissão Europeia, SWD(2016)0405 final/2 de 6.12.2016, quadro 22 (cenário EUCO30, 
fonte: modelo PRIMES).
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Rumo ao banco para o clima

5. Saúda as decisões tomadas em 14 de novembro de 2019 pelo Conselho de 
Administração do BEI no sentido de alinhar a política do BEI com uma trajetória de 
aquecimento até um máximo de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais;

6. Solicita a plena integração do Fundo Europeu de Investimento (FEI) em todas as 
medidas do BEI relativas ao clima; convida o FEI a dar maior prioridade às 
necessidades de inovação exigidas pela transição para uma Europa com impacto 
neutro no clima;

7. Congratula-se com o facto de, em 2018, o BEI ter concedido 29 % dos seus 
empréstimos no domínio do clima;

8. Solicita a criação, em 2020, de um roteiro abrangente para alcançar o objetivo global 
de 50 % de empréstimos no domínio do clima até 2025, bem como que seja 
assegurada a neutralidade climática dos restantes empréstimos, na sequência de um 
processo de consulta pública aberto e transparente;

9. Apela ao reforço dos critérios de elegibilidade para a ação climática, a fim de evitar o 
risco de os investimentos não resultarem em reduções significativas dos gases com 
efeito de estufa (GEE), nomeadamente no que diz respeito à bioenergia, aos gases com 
baixo teor de carbono, à captura e armazenamento de carbono ou aos programas de 
compensação; defende que uma disposição geral antiabuso deve apoiar todas as 
operações do BEI e ser incluída na sua declaração sobre normas ambientais e sociais, 
que, em 2020, deve ser revista e alinhada com o objetivo de 1,5 °C de aquecimento 
máximo;

10. Manifesta consternação pelo facto de, entre os 20 maiores projetos de empréstimos 
energéticos em 2017, apenas seis incluírem a pegada de carbono nas suas fichas 
ambientais e sociais;

11. Congratula-se com a nova metodologia do BEI em matéria de avaliação da pegada de 
carbono e apela à sua aplicação sistemática, devendo ser dado especial destaque às 
emissões marginais e às emissões indiretas (as chamadas «emissões de tipo 3»); 
solicita que os projetos sejam sujeitos a uma avaliação completa e não a uma simples 
análise do ciclo de vida das suas emissões;

12. É de opinião que o BEI deve exigir aos seus clientes intermediários a divulgação da 
respetiva exposição aos combustíveis fósseis e deve aplicar restrições aos 
intermediários fortemente expostos; espera que, até ao final de 2020, todos os 
intermediários disponham de um plano de descarbonização, que é essencial para a 
continuação do financiamento;

13. Defende que o financiamento do BEI deve ser sujeito a objetivos científicos e a 
compromissos ambiciosos, com vista a eliminar progressivamente o apoio a clientes 
cuja atividade produza emissões significativas de GEE, em conformidade com as 
melhores práticas no setor da banca comercial3;

3 O «Crédit Agricole» já se comprometeu a deixar de apoiar empresas que desenvolvam ou planeiem 
desenvolver atividades no setor do carvão. A política de tolerância zero do «Crédit Agricole» aplica-se a todas as 
empresas que desenvolvam ou planeiem desenvolver atividades no setor do carvão, desde a extração de carvão 
até à produção de energia a partir de carvão, passando pelo comércio e transporte de carvão.
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14. Congratula-se com a nova política de concessão de empréstimos do BEI no setor da 
energia e com o exemplo que esta representa para os outros bancos; lamenta que sejam 
aplicadas exceções à aprovação de projetos no domínio do gás até ao final de 2021 e 
que seja mantido o apoio a projetos de gasodutos destinados ao transporte de gases 
com baixo teor de carbono; solicita que esta política seja revista a médio prazo, no 
início de 2022, a fim de colmatar as lacunas nas infraestruturas de gás, em 
consonância com a taxonomia europeia sobre o financiamento sustentável e o Pacto 
Ecológico Europeu, e que a revisão seja coerente com o desenvolvimento de novas 
ações externas adequadas na União;

15. Insiste em que o BEI aplique, com urgência e na íntegra, o princípio da eficiência 
energética em todos os seus empréstimos no domínio da energia, tendo em conta o 
impacto da eficiência energética na procura futura e o seu contributo para a segurança 
energética;

16. Insta o BEI a dar prioridade absoluta à revisão da sua política de transportes; apela a 
uma nova política de financiamento dos transportes para descarbonizar o setor dos 
transportes da União até 2050;

17. Apela à aplicação de políticas rigorosas nos setores industriais com utilização 
intensiva de carbono em que o BEI desenvolve atividades, como o cimento, a 
petroquímica ou o aço, tendo em vista a eliminação progressiva de todos os 
empréstimos «castanhos» e o alinhamento de todos os empréstimos setoriais, com 
destaque para a promoção de uma economia circular;

18. Recorda ao BEI que a proteção da biodiversidade é um elemento fundamental da 
adaptação às alterações climáticas e que a recuperação dos ecossistemas é a única 
tecnologia comprovada em matéria de emissões negativas; insta o BEI a 
comprometer-se a pôr termo ao financiamento de projetos que contribuam para a 
perda e a degradação da biodiversidade e dos ecossistemas e a aumentar 
substancialmente o seu financiamento para alcançar os objetivos da UE neste domínio, 
em particular o objetivo da zero desflorestação líquida e os objetivos de proteção 
marinha e costeira;

19. Congratula-se com as orientações relativas à produção de energia hidroelétrica 
adotadas em 20184 e apela à extensão dos requisitos de transparência a todos os 
projetos de infraestruturas;

Pequenas e médias empresas (PME) e empresas de média capitalização

20. Congratula-se com o forte apoio do Grupo BEI às PME, com um investimento total de 
23,27 mil milhões de EUR, o que teve um impacto positivo em 374 000 empresas que 
empregam 5 milhões de pessoas;

21. Defende que, tendo em conta o papel determinante das PME, o BEI deve reforçar as 
suas capacidades administrativas e de aconselhamento, a fim de disponibilizar às PME 
informações e apoio técnico que facilitem o seu acesso ao financiamento;

22. Salienta que, para realizar estas ambições, o BEI poderá ter de correr mais riscos, para 
além de aumentar os seus fundos próprios e de reforçar os seus conhecimentos de 

4 BEI, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development» [Orientações ambientais, 
climáticas e sociais para o desenvolvimento hidroelétrico], outubro de 2019.
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instrumentos de financiamento inovadores; solicita ao BEI que se assegure de dispor 
de recursos adequados, incluindo uma capitalização adequada, que lhe permita utilizar 
instrumentos inovadores para financiar projetos com um potencial significativo de 
benefícios sustentáveis, sociais e inovadores;

O mandato de empréstimo externo (MEE)

23. Insta o BEI, o maior mutuante multilateral do mundo, a manter o seu papel de 
liderança nos futuros mecanismos de financiamento da UE para países terceiros; opõe-
se às recentes iniciativas para incentivar o BEI a ser mais ativo nos domínios da defesa 
e segurança, na gestão da migração e no controlo das fronteiras;

24. Regista que cerca de 40 % das operações do MEE envolvem intermediários 
financeiros;

25. Toma nota do relatório de avaliação do BEI, de julho de 2017, relativo aos 
empréstimos intermediados nos países ACP (região África-Caraíbas-Pacífico)5; 
manifesta a sua preocupação com a falta de controlo sobre os fundos geridos pelos 
intermediários financeiros e com a dificuldade em controlar os benefícios dos 
empréstimos; sublinha, em particular, que, entre 2015 e 2018, 30 % dos empréstimos 
intermediados não foram afetados a um fim específico6;

26. Insta o BEI a adotar uma estratégia global e coerente em matéria de direitos humanos, 
que inclua o risco de represálias contra os defensores dos direitos humanos; 
recomenda que esta estratégia inclua a avaliação sistemática dos riscos em matéria de 
direitos humanos, nomeadamente uma avaliação ex ante, bem como monitorização 
contínua no terreno; solicita ao BEI que inclua nos seus contratos cláusulas que 
permitam a suspensão de pagamentos em caso de violações graves dos direitos 
humanos ou das normas ambientais e sociais;

27. Recomenda que o BEI recrute especialistas em direitos humanos, de modo a que 
disponha de uma melhor compreensão das situações locais e que possa controlar 
eventuais abusos;

Governação e transparência 

28. Recorda que os mesmos princípios de responsabilização e transparência se devem 
aplicar a todos os organismos da UE7;

29. Congratula-se com o facto de, tal como recomendado nos últimos relatórios do 
Parlamento, as reuniões do Conselho de Administração serem agora objeto de resumos 
públicos; salienta a necessidade de tornar sistematicamente público o conteúdo das 
reuniões de todos os órgãos de direção do BEI;

30. Solicita ao BEI que divulgue ao público todas as informações relativas aos 
empréstimos diretos sujeitos à aprovação do Conselho de Administração, 
nomeadamente publicando para cada projeto o parecer da Comissão e do Estado-

5 BEI, «Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité d’investissement dans les pays 
ACP», julho de 2017.
6 Relatório «Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris», Les Amis de la Terre France, Oxfam France e Réseau Action Climat France, julho de 2019.
7 Tal como recordou o Tribunal de Contas Europeu em 2018.
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Membro em que o projeto está localizado;

31. Convida o BEI a rever a sua política de transparência em 2020, a fim de assegurar a 
publicação atempada de mais informações sobre as suas atividades de financiamento, 
possibilitando a verificação do cumprimento dos seus compromissos em matéria de 
clima e ambiente;

32. Solicita ao BEI que assegure o mais elevado nível de integridade dos seus 
intermediários financeiros e que os seus empréstimos estejam sujeitos aos mesmos 
requisitos de transparência que outros tipos de empréstimos; insta o BEI a deixar de 
trabalhar com intermediários financeiros com antecedentes negativos em matéria de 
transparência, fraude, corrupção, criminalidade organizada ou branqueamento de 
capitais;

33. Apela à revisão do quadro regulamentar relativo às obrigações do dever de diligência 
do BEI, nomeadamente no sentido de reforçar as condições contratuais com os seus 
clientes;

34. Espera que o BEI alinhe as suas políticas internas de modo a refletir o quadro jurídico 
recentemente adotado com vista a combater a elisão fiscal, para além de combater a 
evasão fiscal; encoraja o BEI a cooperar com o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) e com as autoridades nacionais para impedir a fraude e o 
branqueamento de capitais, bem como a assegurar que a Procuradoria Europeia se 
interesse proativamente pelas atividade do BEI;

35. Congratula-se com a adoção da política revista do Grupo BEI relativamente às 
jurisdições insuficientemente regulamentadas, não transparentes e não cooperantes8; 
sublinha a importância de assegurar a boa qualidade da informação sobre os 
beneficiários finais e convida o BEI a publicar no seu sítio Web a propriedade efetiva 
dos seus clientes;

36. Toma nota da revisão da política e dos procedimentos relativos ao tratamento de 
reclamações do BEI; insta o BEI a assegurar a independência e a eficácia desse 
mecanismo;

37. Solicita que o Tribunal de Contas Europeu seja plenamente habilitado a auditar todas 
as operações do BEI e a elaborar um relatório anual sobre os resultados das suas 
atividades de concessão de empréstimos externos;

38. Insta à celebração de um acordo interinstitucional entre o BEI e o Parlamento para 
melhorar o acesso aos documentos e aos dados do BEI;

39. Apela com urgência a um reforço das competências do Parlamento na orientação 
estratégica e nas políticas do BEI, a fim de assegurar o escrutínio democrático dos 
investimentos;

40. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.

8 BEI, «EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance», março de 2019.


