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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 
2019
(2019/2126(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Protocolul său nr. 5 privind Statutul 
Băncii Europene de Investiții (BEI),

– având în vedere Planul operațional al Grupului BEI pentru anul 2019, publicat pe site-ul 
băncii,

– având în vedere Raportul de activitate al BEI pentru 2018, intitulat „Potențial 
descătușat”,

– având în vedere Raportul financiar și Raportul statistic al BEI pe 2018,

– având în vedere raportul BEI intitulat „EIB operations inside the European Union – 
Annual report 2018” (Operațiunile BEI în interiorul Uniunii Europene – Raport anual 
2018), publicat în 2019,

– având în vedere raportul BEI intitulat „The EIB outside the European Union – 
Financing with global impact – Annual report 2018” (BEI în exteriorul Uniunii 
Europene – Finanțare cu impact global – Raport anual 2018), consacrat operațiunilor 
BEI din afara Uniunii Europene și publicat în 2019,

– având în vedere raportul BEI intitulat „European Investment Advisory Hub” (Platforma 
europeană de consiliere în materie de investiții), publicat în 2019,

– având în vedere noua strategie climatică și noua politică de împrumuturi din sectorul 
energiei, adoptate de BEI în noiembrie 2019,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 
și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru 
investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale 
Platformei europene de consiliere în materie de investiții1,

– având în vedere Inițiativa BEI privind reziliența economică,

– având în vedere aprobarea de către BEI a ratificării Acordului de la Paris de către UE la 
7 octombrie 2016,

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite,

– având în vedere discursul inaugural al candidatei la președinția Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, rostit la 16 iulie 2019 în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului 

1 JO L 345, 27.12.2017, p. 34.
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de la Strasbourg,

– având în vedere discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, rostit 
la 11 decembrie 2019 în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului de la Bruxelles, 

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2019),

A. întrucât, potrivit articolului 309 din TFUE și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, BEI trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii, iar, potrivit 
articolului 18 din Statutul BEI, aceasta trebuie să își utilizeze fondurile în mod rațional 
în interesul Uniunii; întrucât la această categorie se încadrează Acordul de la Paris 
privind clima și obligațiile Uniunii în ceea ce privește protecția mediului enunțate la 
articolele 11 și 191 din TFUE;

B. întrucât obligațiunile BEI au primit ratingul AAA de la principalele agenții de rating de 
credit, datorită, printre altele, faptului că se află în proprietatea statelor membre și 
datorită gestionării conservatoare a riscurilor;

C. întrucât Grupul BEI ar trebui să își mențină bonitatea ridicată, precum și un portofoliu 
de active solid și de înaltă calitate;

D. întrucât, fiind cel mai mare debitor și finanțator multilateral din lume, BEI este 
partenerul firesc al Uniunii în executarea instrumentelor financiare;

E. întrucât Comisia estimează la 1 115 miliarde EUR investițiile anuale necesare pentru 
atingerea obiectivelor asumate de Uniune pentru 20302,

Recomandări generale

1. ia act de faptul că, în 2018, BEI a investit 64 de miliarde EUR în 854 proiecte;

2. subliniază încă o dată necesitatea de a reduce distribuția geografică inegală a finanțării 
acordate de BEI, dat fiind faptul că 57 % dintre fonduri au fost alocate în 2018 către 
șase state membre; solicită o distribuție geografică echitabilă și transparentă a 
proiectelor și a investițiilor, acordând o atenție deosebită regiunilor mai puțin 
dezvoltate;

3. solicită BEI să acorde mai multe resurse mecanismelor prin care se furnizează 
asistență tehnică și consiliere financiară autorităților locale și regionale în faza 
premergătoare aprobării proiectelor, pentru a îmbunătăți accesibilitatea și participarea 
tuturor statelor membre;

4. consideră primordiale cele zece norme stabilite de manualul social și de mediu al BEI, 
care reprezintă o condiție prealabilă pentru orice participare la operațiunile sale de 
împrumut;

2 Comisia Europeană, SWD(2016) 405 final/2 din 6.12.2016, tabelul 22 (scenariu EUCO30, sursa: Primes 
model).
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Către o bancă pentru climă

5. salută deciziile adoptate la 14 noiembrie 2019 de Consiliul de administrație (CA) al 
BEI pentru a alinia politica băncii la o traiectorie vizând o încălzire maximum 1,5°C 
față de nivelurile preindustrializare;

6. solicită ca Fondul European de Investiții (FEI) să fie pe deplin integrat în toate 
măsurile BEI legate de climă; invită FEI să acorde o mai mare prioritate nevoilor în 
materie de inovație pentru tranziția către o Europă neutră din punct de vedere climatic;

7. salută faptul că, în 2018, BEI a acordat 29 % dintre împrumuturi pentru proiecte 
climatice;

8. solicită introducerea, în 2020, a unei foi de parcurs detaliate pentru atingerea 
obiectivului global de 50 % împrumuturi pentru climă până în 2025, precum și a unor 
garanții privind neutralitatea climatică a împrumuturilor rămase, în urma unui proces 
de consultare publică deschis și transparent;

9. face un apel ferm la consolidarea criteriilor de eligibilitate pentru acțiunile climatice, 
în scopul de a elimina riscul ca unele investiții să nu ducă la reduceri considerabile ale 
gazelor cu efect de seră (GES), în special în ceea ce privește bioenergia, gazele cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, captarea și stocarea dioxidului de carbon sau 
programele de compensare; este de părere că o prevedere generală menită să evite 
orice daune ar trebui să stea la baza tuturor operațiunilor BEI și să fie introdusă în 
declarația sa privind normele sociale și de mediu, declarație care, în 2020, trebuie 
revizuită și aliniată la obiectivul de încălzire globală maximă de 1,5℃;

10. consideră îngrijorător faptul că, dintre cele 20 de proiecte de anvergură de 
împrumuturi în domeniul energetic din 2017, doar șase au inclus amprenta de carbon 
în fișa lor de date sociale și de mediu;

11. salută noua ideologie a BEI în materie de evaluare a amprentei de carbon și solicită 
aplicarea sa sistematică, o atenție specială trebuind să fie acordată emisiilor legate de 
cererea marginală și emisiilor indirecte (denumite „emisii de tip 3”); solicită ca 
proiectele să facă obiectul unei evaluări complete, și nu al unei simple analize 
economice a ciclului de viață al emisiilor lor;

12. este de părere că BEI ar trebui să le solicite clienților săi intermediari să își facă 
publică expunerea la combustibili fosili și ar trebui să le aplice restricții 
intermediarilor puternic expuși; speră că, până la sfârșitul anului 2020, toți 
intermediarii vor avea un plan de decarbonizare, indispensabil pentru a putea fi 
finanțați în continuare;

13. este de părere că finanțarea BEI ar trebui să fie condiționată de obiective științifice și 
de angajamente ambițioase, pentru a pune capăt treptat susținerii pe care o acordă 
clienților a căror activitate generează emisii importante de GES, conform celor mai 
bune practici ale sectorului bancar comercial3;

14. salută noua politică de împrumuturi a BEI din domeniul energiei și exemplul pe care îl 

3 Crédit Agricole s-a angajat să nu mai susțină întreprinderi care desfășoară sau intenționează să desfășoare 
activități în sectorul cărbunelui. Politica de toleranță zero a băncii Crédit Agricole se aplică tuturor 
întreprinderilor care desfășoară sau intenționează să desfășoare activități în sectorul cărbunelui, al extracției 
cărbunelui și al producției de energie electrică pe bază de cărbune, inclusiv comercializarea și transportul 
cărbunelui.
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dă aceasta altor bănci; regretă că se aplică unele excepții pentru aprobarea proiectelor 
din domeniul gazelor până la sfârșitul lui 2021 și că se menține sprijinul pentru 
proiectele de rețele gazifere prevăzute pentru transportul gazelor cu emisii reduse de 
carbon; solicită revizuirea la jumătatea perioadei a acestei politici, și anume la 
începutul lui 2022, vizând acoperirea lacunelor în materie de infrastructuri de gaze, 
care să corespundă taxonomiei europene a finanțării durabile și Pactului Ecologic 
European și să fie compatibilă cu introducerea unor noi acțiuni externe adecvate în 
Uniune;

15. insistă pentru ca BEI să aplice urgent și integral principiul eficacității energetice în 
toate împrumuturile pe care le acordă în sectorul energetic, ținând cont de efectele 
eficacității energetice asupra cererii viitoare și de contribuția sa la securitatea 
energetică;

16. solicită BEI să facă din revizuirea politicii sale în materie de transporturi o prioritate 
esențială; solicită o nouă politică de finanțare a transporturilor, care să aibă drept 
obiectiv decarbonizarea până în 2050 a sectorului transporturilor din Uniune;

17. solicită aplicarea unor politici riguroase în sectoarele industriale cu o intensitate 
ridicată a carbonului în care este implicată BEI, cum ar fi sectorul cimentului, al 
petrochimiei sau al oțelului, pentru a elimina treptat toate împrumuturile „poluante” și 
a alinia toate împrumuturile sectoriale, punând accentul pe promovarea economiei 
circulare;

18. reamintește BEI că protecția biodiversității reprezintă un element-cheie al adaptării la 
schimbările climatice și că reconstrucția ecosistemelor este singura tehnologie 
dovedită în materie de emisii negative; solicită BEI să se angajeze să pună capăt 
finanțării proiectelor care contribuie la pierderea și la degradarea biodiversității și a 
ecosistemelor, precum și să își majoreze considerabil finanțarea pentru a atinge 
obiectivele europene din acest domeniu, îndeosebi obiectivul „zero defrișări nete” și 
obiectivele privind protecția zonelor maritime și de coastă;

19. salută orientările privind energia hidroelectrică adoptate în 20184 și solicită extinderea 
cerințelor de transparență la toate proiectele de infrastructură;

Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderi cu capitalizare medie

20. salută sprijinul financiar considerabil acordat de BEI IMM-urilor, cu o investiție totală 
de 23,27 miliarde EUR, de care au putut beneficia 374 000 de întreprinderi și 5 
milioane de salariați;

21. este de părere că, dat fiind rolul strategic al IMM-urilor, BEI ar trebui să își 
consolideze capacitățile administrative și de consiliere, pentru a furniza IMM-urilor 
informații și asistență tehnică în scopul de a le facilita accesul la finanțare;

22. subliniază că, pentru ca aceste ambiții să devină realitate, BEI s-ar putea să fie nevoită 
să își asume mai multe riscuri, în paralel cu majorarea fondurilor proprii și cu 
formarea unei expertize în materie de instrumente inovatoare de finanțare; solicită ca 
BEI să dispună de resursele adecvate, inclusiv de o capitalizare corespunzătoare care 
să îi permită să utilizeze instrumente inovatoare la finanțarea proiectelor care prezintă 

4 BEI, „Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development” (Orientări de mediu, 
climatice și sociale privind dezvoltarea hidroenergiei), octombrie 2019.
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un potențial important de câștiguri durabile, sociale și inovatoare;

Mandatul de acordare a împrumuturilor externe (ELM)

23. solicită insistent BEI, cel mai mare creditor multilateral din lume, să își păstreze rolul 
de prim-plan în mecanismele viitoare de finanțare ale Uniunii destinate țărilor terțe; se 
opune inițiativelor recente care vizează să încurajeze BEI să se implice mai mult în 
domeniile apărării și securității, precum și în gestionarea migrației și în controalele la 
frontieră;

24. ia act de faptul că aproximativ 40 % dintre operațiunile ELM trec prin intermediari 
financiari;

25. ia act de raportul de evaluare al BEI din iulie 2017 privind împrumuturile intermediate 
în țările ACP (Africa, zona Caraibilor și Pacific)5; este preocupat de lipsa vizibilă de 
control al fondurilor gestionate de intermediari financiari și de dificultatea de a 
monitoriza beneficiile împrumuturilor; subliniază, în special, că, în perioada 2015-
2018, 30 % dintre împrumuturile intermediate nu au fost alocate6;

26. solicită insistent BEI să adopte o strategie globală și coerentă în materie de drepturile 
omului, care să vizeze, în special, riscurile de represalii împotriva apărătorilor acestor 
drepturi; recomandă ca această strategie să includă evaluarea sistematică a riscurilor în 
materie de drepturi ale omului, inclusiv o evaluare ex ante și o monitorizare 
permanentă la fața locului; solicită BEI să includă în contractele sale clauze care 
permit suspendarea plăților în cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale 
normelor sociale și de mediu;

27. recomandă BEI să recruteze specialiști dedicați aspectelor care țin de drepturile 
omului, pentru a înțelege mai bine situația de la fața locului și a putea controla orice 
abuz;

Management și transparență 

28. reamintește că aceleași principii de responsabilitate și transparență trebuie să se aplice 
tuturor organelor Uniunii7;

29. salută faptul că, astfel cum s-a preconizat în ultimele rapoarte ale Parlamentului, 
reuniunile CA fac acum obiectul unei sinteze disponibile publicului; subliniază 
necesitatea de a face public, în mod sistematic, conținutul reuniunilor tuturor 
organelor de conducere ale BEI;

30. invită BEI să facă publice toate informațiile privind împrumuturile directe supuse spre 
aprobarea CA, inclusiv publicând, pentru fiecare proiect, avizul Comisiei și cel al 
statului membru în care se desfășoară proiectul;

5 BEI, „Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité d’investissement dans les pays 
ACP” (Evaluarea activității de împrumuturi intermediate a BEI în cadrul Facilității pentru investiții în țările 
ACP), iulie 2017.
6 Raportul „Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris” (Ascundeți aceste fosile ca să nu dăm ochii cu ele: trei instituții financiare publice în fața 
provocării pe care o reprezintă Acordul de la Paris), Les Amis de la Terre France, Oxfam Franța et Rețeaua 
Action Climat-France, iulie 2019.
7 Astfel cum a reamintit Curtea de Conturi Europeană în 2018.
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31. invită BEI să își revizuiască în 2020 politica de transparență, pentru a asigura 
publicarea în timp util a unui număr mai mare de informații despre activitățile sale de 
finanțare, astfel încât să se poată verifica dacă își respectă angajamentele în materie de 
climă și de mediu;

32. solicită ca BEI să se asigure că intermediarii săi financiari fac dovada celui mai înalt 
nivel de integritate și că proiectele lor sunt supuse acelorași exigențe în materie de 
transparență ca celelalte tipuri de împrumuturi; solicită BEI să nu mai lucreze cu 
intermediari financiari care au antecedente negative în materie de transparență, de 
fraudă, de corupție, de criminalitate organizată sau de spălare a banilor;

33. solicită insistent revizuirea cadrului de reglementare privind obligația de diligență a 
BEI, care va trebui, în special, să consolideze clauzele contractuale cu clienții săi;

34. se așteaptă de la BEI să își adapteze politicile interne, pentru a ține cont de noul cadru 
juridic instituit pentru a combate, pe lângă frauda fiscală, și evaziunea fiscală; 
încurajează BEI să coopereze cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și cu 
autoritățile naționale, pentru a preveni fraudele și spălarea banilor, și să se asigure că 
Parchetul European se va interesa în mod proactiv de activitățile BEI;

35. salută adoptarea politicii revizuite a Grupului BEI privind jurisdicțiile slab 
reglementate, netransparente și necooperante8; subliniază că este important să se 
garanteze buna calitate a informațiilor despre beneficiarii finali și invită BEI să 
publice pe site proprietatea efectivă a clienților săi;

36. ia act de revizuirea politicii și a procedurilor mecanismului pentru tratarea plângerilor 
în cadrul BEI; invită BEI să asigure independența și eficacitate acestui mecanism;

37. solicită ca Curtea de Conturi Europeană să fie pe deplin abilitată să controleze toate 
operațiunile BEI și să întocmească un raport anual privind rezultatele activităților sale 
de împrumut extern;

38. solicită încheierea unui acord interinstituțional între BEI și Parlament, pentru a 
îmbunătăți accesul la documentele și la datele BEI;

39. solicită consolidarea urgentă a competențelor Parlamentului European în materie de 
orientare strategică și politici ale BEI, pentru a asigura controlul democratic al 
investițiilor;

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

8 BEI, „EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance” (Politica Grupului BEI privind jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante 
și buna guvernanță fiscală), martie 2019.


