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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento 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. Frisa que as atividades do BEI deveriam contribuir para o cumprimento da Agenda 2030 e 

que, para o efeito, solicita ao BEI que reforce a sua capacidade para avaliar projetos de 

acordo com o seu impacto nos objetivos da Agenda 2030, incluindo critérios sociais, de 

género, ambientais e climáticos; saúda o atual trabalho realizado pelo BEI tendo em vista 

desenvolver uma estratégia de género e a adoção, em dezembro de 2015, da Estratégia 

para o Clima em virtude do mandato de concessão de empréstimos externos do BEI, bem 

como o compromisso de incrementar a quota-parte dos projetos relacionados com o clima 

para 35 % dos seus investimentos em países em desenvolvimento até 2020; destaca a 

necessidade de realização de sólidas consultas a nível de projeto, incluindo através da 

aplicação do princípio do consentimento livre, prévio e informado no que respeita às 

comunidades autóctones afetadas por investimentos em terras e em recursos naturais; 

2. Acolhe com satisfação as operações de desenvolvimento levadas a cabo pelo BEI ao 

abrigo do Acordo de Cotonu e o mandato para empréstimos externos no período 

2014-2020, que prevê uma garantia da União para cobrir as operações externas do BEI até 

um montante de 30 mil milhões de euros; insiste no respeito pelas obrigações decorrentes 

do Tratado UE (nomeadamente o artigo 21.º do TUE e o artigo 208.º do TFUE), pelo 

Quadro Estratégico da UE e Plano de Ação para os Direitos Humanos, pela Carta 

Europeia dos Direitos Fundamentais e pelos princípios da eficácia do desenvolvimento 

(incluindo o princípio da adicionalidade, a apropriação pelo país beneficiário, a adaptação 

às estratégias de desenvolvimento do país beneficiário, bem como requisitos de 

transparência na seleção de projetos); chama igualmente a atenção para o relatório 

especial n.º 16 (2014) do Tribunal de Contas Europeu, no qual se solicita à Comissão que 

assegure a realização de uma avaliação documentada do valor acrescentado que as 

subvenções da UE produzem em termos de concretização dos objetivos da UE em matéria 

de desenvolvimento; 

3. Congratula-se com o aumento da transparência e da responsabilização na sequência do 

quadro de aferição de resultados do BEI; solicita que uma amostra aleatória dos cerca de 

400 projetos que foram avaliados através do quadro de aferição de resultados seja 

novamente avaliada por peritos independentes, após a conclusão dos projetos; solicita que 

os resultados dessa avaliação ex post sejam comunicados ao Parlamento; 

4.  Manifesta a sua preocupação com o facto de muitos dos instrumentos de capital privados 

que o BEI utiliza como intermediários financeiros estarem situados em países suspeitos de 

serem paraísos fiscais e jurisdições com segredo bancário; apoia a estratégia externa da 

Comissão Europeia para uma tributação efetiva de 2016 sobre o respeito das normas 

internacionais de transparência fiscal (nomeadamente a promoção da apresentação de 

relatórios por país); exorta o BEI a reforçar as suas atividades de devida diligência, de 

modo a melhorar a qualidade das informações sobre os beneficiários finais e a impedir de 

forma mais eficaz as transações com intermediários financeiros com antecedentes 

negativos em matéria de transparência, fraude, corrupção, crime organizado, 

branqueamento de capitais ou de impactos ambientais e sociais prejudiciais; insta o BEI a 
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adotar medidas eficazes para combater a evasão fiscal e a rever a sua política sobre 

jurisdições não cooperantes; 

5. Recorda que, em relação a outros intermediários financeiros utilizados pelo BEI (bancos 

comerciais, em particular, mas também instituições de microfinanciamento e 

cooperativas), o BEI deve garantir que os empréstimos com intermediários estejam 

sujeitos aos mesmos requisitos em matéria de transparência que os outros empréstimos, a 

fim de assegurar um elevado nível de transparência; 

6. Congratula-se com o papel desempenhado pelo BEI no desenvolvimento do setor privado 

a nível local; salienta que o apoio do BEI ao microfinanciamento foi particularmente bem 

sucedido, na medida em que os 184 milhões de euros concedidos a microempresas através 

de microcréditos mantiveram 230 500 postos de trabalho em microempresas, ao passo que 

os cerca de 3 mil milhões de euros concedidos a PME e a empresas de média capitalização 

se revelaram muito menos eficazes, mantendo apenas 531 880 postos de trabalho; 

sublinha que o rácio de alavancagem dos instrumentos de investimento de 

microfinanciamento também foi consideravelmente mais elevado do que o dos fundos de 

capital privado; sublinha que os microcréditos têm uma perspetiva de género forte, 

gerando duas vezes mais postos de trabalho para as mulheres do que para os homens; 

solicita ao BEI que consagre mais recursos ao microfinanciamento; convida a Comissão e 

os Estados-Membros a reconhecerem este êxito reforçando o orçamento destinado aos 

microcréditos no seio do mandato de concessão de empréstimos externos da UE; lamenta 

que o BEI não tenha apoiado nenhuma instituição de microfinanciamento não pertencente 

às regiões ACP e solicita que seja prestado apoio de microfinanciamento semelhante a 

todos os restantes países em desenvolvimento nos quais o BEI se encontre ativo; 

7. Saúda o facto de, nos últimos anos, o BEI ter atribuído grande importância ao apoio às 

PME; manifesta a sua preocupação pelo facto de o financiamento do BEI ter tendência 

para favorecer empresas de maior dimensão, uma vez que se encontra direcionado para o 

número de postos de trabalho mantidos (que inclui os empregos já existentes sem risco de 

despedimento); solicita que o BEI vise, nos seus projetos e na apresentação de resultados, 

não só os postos de trabalho mantidos, mas também nos postos de trabalho criados através 

das suas atividades de financiamento, mas que também procure respeitar as normas da 

OIT; 

8. Exorta o BEI a exigir que as empresas que participam nos projetos que cofinancia 

respeitem o princípio da igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres em domínios ligados à remuneração, ao emprego e à atividade 

profissional; solicita ao BEI que, aquando das decisões sobre financiamento de projetos, 

tenha em conta as medidas adotadas pelas empresas candidatas no âmbito da 

responsabilidade social; 

9. Destaca a necessidade de reforçar a visibilidade da participação do banco no 

financiamento de projetos em benefício de diferentes partes interessadas, em particular 

fora da União Europeia, o que se afigura crucial para que os cidadãos a nível local estejam 

conscientes do seu direito de recorrer e de apresentar reclamações junto do mecanismo de 

tratamento de reclamações e do Provedor de Justiça Europeu; 

10. Solicita ao BEI que assegure que todas as empresas e instituições financeiras participantes 

nas suas transações publiquem informações em matéria de titularidade beneficiária de 
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qualquer estrutura legal direta ou indiretamente relacionada com a empresa, incluindo 

sociedades fiduciárias, fundações e contas bancárias; 

11. Recorda que o BEI não deve utilizar o setor financeiro privado internacional como veículo 

prioritário para canalizar o financiamento do desenvolvimento para empresas privadas 

locais; entende que, devido à avaliação dos intermediários financeiros, quer a fase ex ante, 

quer a fase ex post, absorveriam demasiados recursos sem produzir necessariamente um 

resultado positivo e entende que tal poderia constituir um desvio da missão de apoio direto 

aos setores público e privado locais, de acordo com uma lógica de desenvolvimento que 

mobilize recursos e capacidades nacionais; 

12. Recorda a necessidade de apoiar projetos de PME locais procedendo a investimentos 

sustentáveis e a longo prazo e criando emprego nos domínios da inovação, da I&D e da 

eficiência energética; 

13. Lamenta que o relatório do BEI sobre as suas atividades extra-UE não faça qualquer 

referência ao volume e ao número de empréstimos não produtivos do BEI; solicita ao BEI 

que forneça ao Parlamento uma síntese anual dos pagamentos em atraso e dos prejuízos 

sofridos no âmbito do seu financiamento do desenvolvimento sustentável; solicita que 

estas informações sejam estruturadas por tipo de financiamento e região; 

14. Sublinha a necessidade de a   

Iniciativa Resiliência do BEI se centrar em projetos de elevada qualidade e salienta o 

importante papel que o BEI deve desempenhar no plano de investimento externo proposto 

pela UE para criar economias mais sólidas capazes de enfrentar as causas da pobreza; 

realça a importância das iniciativas do BEI que se centrem, em particular, nos jovens e nas 

mulheres, que contribuam para o investimento em setores socialmente importantes como a 

água, a saúde e a educação ou que reforcem o apoio à iniciativa empresarial e ao setor 

privado; 

15. Solicita ao BEI que preste maior atenção aos países em desenvolvimento, em particular 

aos países assolados por conflitos e pobreza extrema, exortando-o a continuar a promover 

de forma ativa o crescimento sustentável nos países em desenvolvimento; convida o BEI a 

cooperar com o Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB) com vista a financiar 

investimentos a longo prazo ao serviço do desenvolvimento económico; congratula-se 

com o facto de as subvenções da União Europeu serem cada vez mais combinadas com os 

empréstimos concedidos pelo BEI, de forma conseguir melhores resultados nos projetos 

levados a cabo nos países em desenvolvimento. 
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