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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Considera que a dinâmica no sentido de apoiar o crescimento económico e a 

competitividade, bem como a adequação entre as atividades do BEI e as principais 

prioridades da UE a médio e a longo prazo, tais como a criação de emprego, o 

crescimento económico e a competitividade, a investigação e o desenvolvimento, o apoio 

às PME, às empresas de média capitalização e ao empreendedorismo, a infraestrutura 

estratégica e a eficiência dos recursos constituem objetivos permanentes que devem ser 

prosseguidos de forma cabal e revigorados.  

2. Apoia o papel de catalisador desempenhado pelo BEI na criação de novos e rápidos 

motores de crescimento; convida o BEI a proceder a uma análise estratégica mais 

aprofundada sobre o financiamento dos investimentos a longo prazo, a fim de assegurar 

que seja desenvolvida uma estratégia de investimento mais inteligente e sustentável a 

nível europeu, e de apresentar planos de investimento conjuntos que congreguem 

intervenientes públicos e privados ao nível mais adequado (regional, nacional e europeu);  

3. Insiste em que se acentue mais a tónica sobre a sustentabilidade social das atividades de 

investimento do BEI em meio urbano; reconhece a melhoria do financiamento do BEI à 

habitação social, mas salienta a necessidade de desenvolver mais a investigação e a 

atividade sobre a sustentabilidade social no contexto da regeneração urbana sustentável; 

4. Reconhece o papel anticíclico e estabilizador de importância fundamental desempenhado 

pelas ações do BEI destinadas a apoiar projetos sólidos dentro e fora da UE, assentes 

numa capacidade de concessão de empréstimos acrescida até 75 mil milhões de euros, ou 

seja correspondendo a um aumento de 37 % em relação a 2012, e convida o BEI a 

identificar e obter fontes de financiamento adicionais para fomentar a recuperação 

económica; 

5. Recorda que, juntamente com a identificação antecipada dos desafios pós-crise, o 

princípio orientador fundamental do BEI deve continuar a ser o estabelecimento de 

prioridades entre as suas atividades de concessão de empréstimos a projetos com objetivos 

claros e um impacto no crescimento económico, na retoma e no emprego, através da 

intensificação do seu apoio a projetos de reindustrialização na Europa;  

6. Solicita, a este respeito, mais informações sobre a natureza exata dos projetos individuais 

direta ou indiretamente financiados através da atividade de concessão de empréstimos do 

BEI e, em particular, sobre o seu valor acrescentado e impacto sobre o crescimento 

económico, a recuperação e o emprego; 

7. Congratula-se com a decisão de aumentar o capital do FEI em 1,5 mil milhões de euros, o 

que deverá permitir o reforço das suas atividades a curto prazo, em especial ao libertar e 

facilitar o acesso das PME ao financiamento, mas também solicita que o seu sistema de 

gestão dos riscos seja adaptado em consequência através de uma cartografia dos riscos do 
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grupo BEI, discriminadas por políticas de intervenção; salienta a importância do BEI na 

facilitação de parcerias para o financiamento da atividade das PME; 

8. Para além do aumento da capacidade de concessão de empréstimos, saúda a 

implementação e o desenvolvimento de novas atividades na área do financiamento do 

comércio nos países afetados pela crise económica, especialmente com o mecanismo de 

financiamento do comércio a favor das PME ou as soluções financeiras «por medida», 

como o Instrumento Europeu de Microfinanciamento Progress, consagrado à inclusão 

financeira; incentiva o BEI a alargar os benefícios destes novos instrumentos a novos 

beneficiários à escala europeia; 

9. Nota que, nomeadamente da parte das pequenas empresas, persistem queixas 

relativamente à falta de acesso ao financiamento resultante das capacidades de 

empréstimo externo do BEI, assim como ao financiamento apoiado por este último; 

solicita, portanto, uma análise anual sobre quantas PME, e particularmente 

microempresas, beneficiaram destas facilidades, e sobre quais as medidas tomadas pelo 

BEI relativamente às políticas dos intermediários utilizados pelo Banco para melhorar o 

acesso efetivo ao financiamento por parte das PME; 

10. Congratula-se com todos os incentivos criados pelo BEI com vista a desenvolver um 

clima propício à inovação e ao financiamento através da iniciativa de financiamento do 

crescimento inicial ou da gestão da partilha de riscos para as PME inovadoras e empresas 

em fase de arranque; 

11. Congratula-se com o facto de o montante inicial de 6 mil milhões de euros, previsto para a 

Iniciativa para o emprego dos jovens, ter sido largamente ultrapassado, chegando aos 9,1 

mil milhões de euros, e insta o BEI a acelerar a implementação da referida iniciativa e 

considerar alargá-la; 

12. Salienta a importância do papel do BEI no desenvolvimento das infraestruturas 

educacionais enquanto meio de melhorar as qualificações dos jovens e de ajudar a resolver 

os problemas do desemprego na Europa; congratula-se com a crescente atividade do BEI 

no desenvolvimento de instalações de formação para resolver o problema da escassez de 

emprego para os jovens; 

13. Regista a existência da iniciativa «obrigações para o financiamento de projetos», que 

abrange infraestruturas no domínio dos transportes, da energia e dos recursos; 

14. Saúda a entrada em vigor das novas condições de concessão de empréstimos para os 

setores energéticos e o investimento de 19 milhões de euros em projetos relacionados com 

o clima; reitera a importância fundamental de serem atingidos os objetivos da UE em 

matéria de energia;  

15. Solicita uma avaliação minuciosa e um relatório sobre os riscos e os sistemas de controlo 

associados ao financiamento combinado com a Comissão Europeia, tendo em conta as 

consequências das atividades de financiamento misto, não só em termos de supervisão, 

mas também em termos de opções de governação; 

16. Reitera o seu pedido no sentido de o Tribunal de Contas Europeu (TCE) elaborar, antes da 
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revisão intercalar do mandato externo do BEI, um relatório especial sobre o desempenho 

das atividades de concessão de empréstimos do BEI a nível externo e o seu alinhamento 

com as políticas da UE, bem como de comparar o valor acrescentado destas relativamente 

aos recursos próprios utilizados pelo BEI; solicita, além disso, ao TCE que, na sua análise, 

distinga entre as garantias concedidas pelo orçamento da UE, o instrumento de 

investimento garantido pelo FED, as diversas formas de financiamento combinando 

usadas no Fundo Fiduciário UE-África para as Infraestruturas, o Fundo de Investimento 

para as Caraíbas e a Facilidade de Investimento para o Pacífico, bem como a utilização 

dos reembolsos provenientes destes investimentos; 

17. Salienta a necessidade da participação da sociedade civil para criar regiões vizinhas 

prósperas e sustentáveis através de iniciativas de desenvolvimento socioeconómico e de 

investimento do sector privado; recorda a necessidade de apoiar, de forma permanente, as 

partes da sociedade civil envolvidas na transição democrática e económica nos países do 

Sul do Mediterrâneo e os países parceiros do Leste, em consonância com os objetivos da 

política externa da União Europeia definidos pela Comissão e pelo Serviço Europeu para a 

Ação Externa; 

18. Encoraja o BEI e o BERD a continuarem a trabalhar no sentido de conseguir a melhor 

cooperação operacional possível para a execução dos projetos, tendo em conta que uma tal 

cooperação mais estreita entre bancos é indispensável a fim de otimizar os custos e 

reforçar as sinergias, utilizando de forma mais eficiente os recursos; 

 

19. Congratula-se com o facto de o BEI ter, em outubro de 2013, aderido à Iniciativa 

Internacional para a Transparência da Ajuda (IATI) e insta o BEI a aplicar as normas IATI 

a todas as atividades de concessão de empréstimos desenvolvidas em países parceiros que 

não pertençam à UE; apoia os esforços envidados pelo BEI com vista a garantir a 

coerência na aplicação da política de transparência no seio dos seus serviços, 

nomeadamente através de ações de sensibilização e da instituição de pontos focais de 

contacto, e também no que diz respeito às partes interessadas externas e aos cidadãos da 

UE; 

 

20. Recorda que a transparência na execução das políticas da UE conduz não só ao reforço da 

responsabilização e da responsabilidade geral do BEI enquanto entidade, que dispõe de 

uma visão global clara do tipo de intermediários financeiros e beneficiários finais, como 

contribui ainda para reforçar a eficácia e a sustentabilidade dos projetos de ajuda que este 

financia; 

21. Nota com preocupação que, contrariamente aos compromissos assumidos no âmbito da 

IATI, o BEI está a examinar a possibilidade de alterar as suas regras de acesso a 

documentos pelas partes interessadas e os cidadãos, e de torná-las mais restritivas; solicita 

ao BEI que assegure a plena aplicação da legislação existente da UE e, nomeadamente, do 

Regulamento (CE) n.º 1049/2001, no que diz respeito ao acesso a documentos relativos às 

suas atividades administrativas, pautando-se entretanto "pelo maior respeito possível do 

princípio da abertura", como estabelecido no artigo 15.º n.º 1, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, no que diz respeito às suas tarefas; 

22. Propõe o estabelecimento de um diálogo regular estruturado entre o Presidente do BEI e o 
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Parlamento, à semelhança do diálogo monetário trimestral entre o BCE e o Parlamento, de 

modo a assegurar uma maior supervisão parlamentar das atividades do BEI e a facilitar 

uma cooperação e coordenação reforçadas entre as duas instituições; 

23. Congratula-se com a grande qualidade dos ativos do BEI, com uma taxa de empréstimos 

com risco de perdas perto de 0 % (0,2 %) do total da carteira de empréstimos; considera 

essencial garantir que o BEI mantenha a sua notação triplo A, a fim de preservar o seu 

acesso aos mercados de capitais internacionais nas melhores condições de financiamento, 

com os subsequentes impactos positivos no ciclo de vida dos projetos e para as partes 

interessadas, bem como em benefício do modelo de negócios do BEI; 

24.  Reitera o seu pedido de que seja desenvolvido e integrado no relatório anual do BEI um 

conjunto de indicadores de desempenho transversais sobre o impacto das principais 

intervenções do BEI que indique, eventualmente, em especial os efeitos multiplicadores e 

de alavancagem; 

25. Propõe que este controlo regulamentar externo seja: 

(i) exercido pelo BCE, com base no artigo 127.º, n.º 6, do TFUE ou 

(ii) realizado no quadro da futura União Bancária, prevista na Comunicação da Comissão, 

de 12 de setembro de 20121, ou 

(iii) caso contrário, e com base numa diligência voluntária do BEI, efetuado pela 

Autoridade Bancária Europeia, com ou sem a participação de uma ou várias entidades 

reguladoras nacionais, ou por um auditor independente; 

 e lamenta o facto de a Comissão não ter proposto qualquer ação neste sentido, apesar das 

solicitações do Parlamento, a primeira das quais data de 2007; 

26. Nota que o acordo tripartido referido no artigo 287.º, n.º 3, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, que rege a cooperação entre o BEI, a Comissão e o 

Tribunal de Contas no que diz respeito aos métodos de controlo exercidos pelo Tribunal 

sobre a atividade do BEI na gestão de fundos da União e dos Estados-Membros, deverá 

ser renovado em 2015; solicita ao BEI que atualize as competências do Tribunal de 

Contas Europeu neste domínio através da inclusão de quaisquer novas linhas de crédito do 

BEI que envolvam fundos públicos da UE ou do Fundo Europeu de Desenvolvimento; 

27. Recorda que o BEI deve estar permanentemente atento e rever a sua política relativamente 

às jurisdições não conformes, em conformidade com as notações por país publicadas, em 

novembro de 2013, pelo Fórum Mundial da OCDE sobre a transparência e o intercâmbio 

de informações para fins fiscais, bem como atualizar as suas políticas em matéria de 

combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo; 

28. Congratula-se com a aprovação por parte do Conselho dos Governadores do BEI de uma 

política antifraude, que confirma a abordagem de «tolerância zero» seguida pelo banco. 

                                                 
1 COM(2012) 0510. 
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