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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Como o maior mutuante multilateral em volume no mundo, o BEI participa de forma cada vez 

mais ativa fora da UE, investindo em projetos que promovem o desenvolvimento sustentável 

e um crescimento económico inclusivo, orientado pelos objetivos de política externa da União 

Europeia, tornando-se, por conseguinte, parte integrante do Plano de Investimento Externo 

(PEI). 

 

Desafios sem precedentes continuam a pôr à prova a capacidade do mandato externo, 

deixando uma margem operacional limitada na Ásia, na África do Sul, na Ásia Central, na 

Europa Oriental, que deverá ser ainda mais reduzida no âmbito do limite do MEE proposto 

pela Comissão.  A presença do BEI na Ásia, na América Latina e na África do Sul teria uma 

redução de 50 %, em comparação com os níveis atuais, enquanto a atividade do banco nos 

países da Vizinhança Oriental sofreria uma diminuição significativa. 

 

O relator congratula-se com o Pacote de Resistência do BEI, mas considera que um montante 

adicional de 3 530 000 000 de euros, para além da proposta da Comissão, permitiria ao BEI 

manter a sua ação externa nos níveis atuais, para além dos países vizinhos atualmente afetados 

pela crise da migração e dos refugiados. 

 

O PEI pode tornar-se um grande catalisador para o crescimento sustentável e a criação de 

emprego.  Proporciona um quadro coerente para promover o investimento, incentivar 

parcerias público-privadas e apoiar MPME, mediante a mobilização de fundos da UE, dos 

seus Estados-Membros e de outros doadores e o financiamento de instituições financeiras (IF) 

e do setor privado.   

 

O relator considera que a Comissão Europeia e o BEI deveriam manter uma perspetiva de 

longo prazo para o desenvolvimento sustentável, a criação de emprego e o crescimento, em 

vez de investir a maior parte da sua energia na questão da resposta à crise dos refugiados e da 

migração.  Os países de rendimento baixo e médio encontram-se no centro da crise dos 

refugiados.  A grande maioria das pessoas deslocadas à força vive em países em 

desenvolvimento, que acolhem 89 % de refugiados e 99 % das pessoas deslocadas 

internamente1. 

Como tal, deve ser feita uma distinção clara entre a agenda de desenvolvimento a longo prazo, 

no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que inclui o combate às causas 

profundas da migração, e a perspetiva a curto prazo de ajudar os refugiados e as comunidades 

de acolhimento que vivem nas zonas afetadas por crises, como previsto no módulo 3 do 

Pacote Resiliência do BEI.   

 

O relator considera, além disso, que é essencial apoiar as PME na transição para o setor 

formal e melhorar o seu acesso ao crédito.  Tendo em conta que 70 % de todas as MPME nos 

mercados emergentes não têm acesso ao crédito, é fundamental melhorar o acesso das PME 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

ADVANCE EDITION, The World Bank, 2016, p.3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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ao financiamento e encontrar soluções para libertar fontes de capital, a fim de permitir que 

este setor potencialmente dinâmico cresça e proporcione os empregos necessários.  

 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 

matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração   1 

Proposta de decisão 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A comunidade internacional 

defronta-se atualmente com uma crise de 

refugiados sem precedentes, que exige 

solidariedade e uma mobilização eficiente 

de recursos financeiros, sendo necessário 

que os atuais desafios sejam abordados e 

superados de forma concertada. Todos os 

intervenientes têm de trabalhar em 

conjunto para aplicar políticas sustentadas 

de médio e longo prazo, com vista a uma 

utilização eficiente dos processos e 

programas em vigor para apoiar as 

iniciativas que contribuem para combater 

as causas profundas da migração. 

(1) A comunidade internacional 

defronta-se atualmente com uma crise de 

migração e refugiados sem precedentes, 

que exige solidariedade e uma mobilização 

eficiente de recursos financeiros, sendo 

necessário que os atuais desafios sejam 

abordados e superados de forma 

concertada. Todos os intervenientes têm de 

trabalhar em conjunto para aplicar políticas 

sustentadas de médio e longo prazo, com 

vista a uma utilização eficiente dos 

programas em vigor para projetar e apoiar 

as iniciativas, que contribuem para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e para combater as causas 

profundas das pressões migratórias 

derivadas da pobreza, da desigualdade, do 

crescimento demográfico, da ausência de 

perspetivas económicas e de emprego, 

bem como das alterações climáticas e das 

consequências a longo prazo da 

deslocação forçada. 

 

Alteração   2 

Proposta de decisão 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 
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 (1-A) Todas as tentativas de ligar o 

financiamento do desenvolvimento ao 

controlo das fronteiras, à gestão dos 

fluxos migratórios ou aos acordos de 

readmissão devem ser evitadas. 

 

Alteração   3 

Proposta de decisão 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Há que conceber um novo quadro 

de parceria com países terceiros orientado 

para os resultados, que tome em 

consideração todas as políticas e 

instrumentos da União. No âmbito deste 

novo quadro de parceria, deve ser 

implementado o Plano de Investimento 

Externo a fim de apoiar o investimento em 

regiões fora da União, contribuindo ao 

mesmo tempo para a consecução do 

objetivo de desenvolvimento sustentável. 

Esse acordo deve ser igualmente 

consonante com os objetivos da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

e os objetivos prosseguidos pelos outros 

instrumentos de financiamento no âmbito 

da ação externa. 

(2) Há que conceber um novo quadro 

de parceria com países terceiros, alinhado 

pelos princípios da eficácia do 

desenvolvimento e orientado para os 

resultados, que tome em consideração 

todas as políticas e instrumentos da União. 

No âmbito deste novo quadro de parceria, 

deve ser implementado o Plano de 

Investimento Externo, a fim de 

impulsionar o investimento sustentável 

com vista à consecução dos ODS em 

regiões fora da União, criando ao mesmo 

tempo parcerias com o setor privado da 

União e local e contribuindo para a 

consecução dos ODS. Esse acordo deve ser 

igualmente consonante com os objetivos da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, a Agenda de Ação de Adis 

Abeba, incluindo a promoção da 

mobilização dos recursos internos, e os 

objetivos prosseguidos pelos outros 

instrumentos de financiamento no âmbito 

da ação externa. Quanto mais e quanto 

mais rapidamente um país progredir nas 

suas reformas internas visando a criação 

e a consolidação de instituições 

democráticas, o respeito dos direitos 

humanos e do primado do Direito, tanto 

mais apoios deve receber da União. Tal 

abordagem assente no princípio da 

«condicionalidade positiva» promove 

mudanças reais e garante que o dinheiro 

dos contribuintes da União é despendido 

de forma sustentável; 
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Alteração   4 

Proposta de decisão 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A fim de permitir ao MEE dar 

resposta a eventuais futuros desafios e 

prioridades da União, bem como dar uma 

resposta estratégica no âmbito do combate 

às causas profundas da migração, o limite 

máximo para as operações de 

financiamento do BEI ao abrigo da 

garantia da UE deve ser aumentado para 32 

300 000 000 EUR, desbloqueando o 

montante adicional opcional de 3 000 000 

000 EUR. No âmbito do mandato geral, o 

montante de 1 400 000 000 EUR deve ser 

reservados para projetos no setor público 

que visem os refugiados e as comunidades 

de acolhimento em zonas afetadas por 

crises. 

(9) A fim de permitir ao MEE dar 

resposta a eventuais futuros desafios e 

prioridades da União, bem como dar uma 

resposta estratégica no âmbito do combate 

às causas profundas das pressões 

migratórias decorrentes da pobreza, do 

subdesenvolvimento, da desigualdade, do 

crescimento demográfico, da falta de 

emprego e de oportunidades económicas, 

bem como das alterações climáticas, o 

limite máximo para as operações de 

financiamento do BEI ao abrigo da 

garantia da UE deve ser aumentado para 

38 470 000 000 EUR. No âmbito do 

mandato geral, o montante de 

1 400 000 000 EUR deve ser reservado 

para projetos no setor público que visem o 

desenvolvimento de infraestruturas 

económicas e sociais nos países parceiros, 

o trânsito e as comunidades de 

acolhimento, com especial destaque para a 

criação de emprego e a sustentabilidade. 

 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Ao abrigo do novo mandato para a 

concessão de empréstimos ao setor 

privado, deverá ser afetado um montante 

máximo de 2 300 000 000 EUR a projetos 

que abordem as causas profundas da 

migração, dentro do limite máximo 

aumentado, devendo beneficiar da Garantia 

Global da União. 

(10) Ao abrigo do novo mandato para a 

concessão de empréstimos ao setor 

privado, deverá ser afetado um montante 

máximo de 2 300 000 000 EUR a projetos 

que abordem as causas profundas da 

migração e contribuam para a resiliência 

económica a longo prazo das 

comunidades de acolhimento e de 

trânsito, dentro do limite máximo 
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aumentado, devendo beneficiar da Garantia 

Global da União. 

 

Alteração   6 

Proposta de decisão 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Como um dos principais objetivos 

do BEI ao abrigo do MEE, o apoio às 

MPME e ao desenvolvimento do setor 

privado local exige um esforço concertado 

no sentido de as operações do BEI se 

concentrarem na melhoria do acesso 

destas empresas ao financiamento e ao 

crédito, na prestação de assistência 

técnica, na promoção do 

empreendedorismo e em assegurar a 

adequada prestação de serviços 

financeiros aos agregados familiares e às 

empresas, para permitir às MPME uma 

transição mais fácil da volátil economia 

informal para o setor formal. As 

operações de financiamento do BEI 

devem também procurar apoiar 

fortemente projetos de investimento de 

pequena escala geridos por MPME, 

especialmente em zonas rurais remotas e, 

em particular, no domínio do tratamento 

da água potável, da eliminação de águas 

residuais, da recolha e eliminação de 

resíduos, bem como das energias 

renováveis. 

 

Alteração   7 

Proposta de decisão 

Considerando 10-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-B) Deve ser efetuada uma revisão do 

mandato para empréstimos externos a fim 

de assegurar o seu alinhamento com os 

princípios da eficácia do desenvolvimento 
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e os ODS. 

 

Alteração   8 

Proposta de decisão 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O combate às causas profundas da 

migração deve ser aditado como um novo 

objetivo do mandato. 

(11) O combate às causas profundas da 

migração e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável a longo 

prazo devem ser aditados como um novo 

objetivo do mandato; todos os projetos 

financiados ao abrigo do novo objetivo 

devem, em princípio, satisfazer os critérios 

da ajuda pública ao desenvolvimento 

(APD), estabelecidos pelo Comité de 

Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da 

OCDE, e estar em conformidade com o 

artigo 208.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia e os 

Princípios orientadores sobre empresas e 

direitos humanos da ONU. 

 

Alteração   9 

Proposta de decisão 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) Deve ser assegurada a 

complementaridade e a coordenação com 

as iniciativas da União para combater as 

causas profundas da migração, 

nomeadamente com o apoio da União à 

reintegração sustentável dos migrantes 

repatriados para os países de origem. 

Suprimido 

 

Alteração   10 

Proposta de decisão 

Considerando 13 
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Texto da Comissão Alteração 

(13) Na sequência do Acordo de Paris 

adotado no âmbito da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas4 , o BEI deve procurar manter o 

atual nível elevado de despesas relevantes 

para as questões climáticas no quadro do 

MEE, contribuindo para aumentar os seus 

investimentos relacionados com a ação 

climática nos países em desenvolvimento, 

de 25 % para 35 % até 2020. 

(13) Na sequência do Acordo de Paris 

adotado no âmbito da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas4 , o BEI deve procurar 

aumentar o atual nível elevado de 

despesas relevantes para as questões 

climáticas no quadro do MEE, 

contribuindo para aumentar os seus 

investimentos relacionados com a ação 

climática nos países em desenvolvimento, 

de 25 % para 35 % até 2020, em 

conformidade com o compromisso 

assumido como parte da sua estratégia 

climática. O BEI deve tomar em 

consideração as conclusões do Conselho 

Europeu de 22 de maio de 2013, no 

sentido de eliminar, de forma gradual, os 

subsídios económica e ambientalmente 

nocivos, incluindo os destinados aos 

combustíveis fósseis. 

_________________ _________________ 

4Decisão (UE) 2016/590 do Conselho, de 

11 de abril de 2016, relativa à assinatura, 

em nome da União Europeia, do Acordo de 

Paris adotado no âmbito da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas (JO L 103 de 

19.4.2016, p. 1). 

4Decisão (UE) 2016/590 do Conselho, de 

11 de abril de 2016, relativa à assinatura, 

em nome da União Europeia, do Acordo de 

Paris adotado no âmbito da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas (JO L 103 de 

19.4.2016, p. 1). 

Justificação 

Na sua estratégia climática, adotada no final de 2015, o BEI comprometeu-se a aumentar até 

35 % o nível de projetos inseridos no domínio da ação contra as alterações climáticas nos 

países em desenvolvimento, até ao final de 2020. Esta declaração deve refletir-se no seu 

mandato externo. Do mesmo modo, as conclusões do Conselho Europeu, de 22 de maio de 

2013, devem ser integralmente refletidas nas atividades de financiamento externo da Europa. 

 

Alteração   11 

Proposta de decisão 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O BEI deve conceber e (15) O BEI deve conceber e 
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implementar um conjunto de indicadores, 

no âmbito do seu quadro de aferição de 

resultados, para os projetos no setor 

público e no setor privado que visam os 

refugiados e as comunidades de 

acolhimento. Por conseguinte, o relatório 

anual da Comissão ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho sobre as operações de 

financiamento do BEI deve incluir uma 

avaliação da contribuição das operações de 

financiamento do BEI no âmbito do 

combate às causas profundas da 

migração. 

implementar um conjunto de indicadores, 

no âmbito do seu quadro de aferição de 

resultados, para os projetos no setor 

público e no setor privado, visando as 

causas profundas da migração e a 

resiliência económica a longo prazo das 

comunidades de acolhimento e de 

trânsito. Por conseguinte, o relatório anual 

da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho sobre as operações de 

financiamento do BEI deve incluir uma 

avaliação da contribuição das operações de 

financiamento do BEI para estes objetivos, 

sobretudo a contribuição para os ODS, o 

envolvimento da sociedade civil local e o 

alinhamento com as prioridades externas 

e orçamentais da União. O BEI deve 

tomar todas as medidas necessárias para 

consolidar a sua responsabilização 

perante o Parlamento Europeu, através 

da transparência e do acesso à 

informação, mediante a publicação dos 

resultados, das avaliações e das 

avaliações de impacto dos projetos numa 

base sistemática através do quadro de 

aferição de resultados. 

 

Alteração   12 

Proposta de decisão 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O limite máximo para a 

redistribuição dos recursos entre regiões 

pelo BEI no âmbito do mandato deve ser 

aumentado, de 10 % para 20 %, mas 

apenas quando houver necessidade de 

resolver questões urgentes e situações de 

crise que surjam dentro do período 

abrangido pelo mandato e que sejam 

reconhecidas como prioridades da política 

externa da União. O mandato para o setor 

privado de 2 300 000 000 EUR e o 

montante de 1 400 000 000 EUR reservado 

aos projetos do setor público não podem 

ser reafetados, dado que o seu objetivo 

(16) O limite máximo para a 

redistribuição dos recursos entre regiões 

pelo BEI no âmbito do mandato deve ser 

aumentado, de 10 % para 20 %, mas 

apenas quando houver necessidade de 

resolver questões urgentes e situações de 

crise que surjam dentro do período 

abrangido pelo mandato e que sejam 

reconhecidas como prioridades da política 

externa da União. O BEI deve notificar o 

Parlamento Europeu de toda e qualquer 

decisão de reafetação, fornecendo uma 

justificação e uma avaliação de impacto. 

O mandato para o setor privado de 2 300 
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consiste em combater as causas profundas 

da migração. 

000 000 EUR e o montante de 1 400 000 

000 EUR reservado aos projetos do setor 

público no âmbito da Iniciativa 

Resiliência do BEI devem ser totalmente 

utilizados para este objetivo e não devem 

ser reafetados. 

 

Alteração   13 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O limite máximo das operações de 

financiamento do BEI ao abrigo da 

garantia da UE ao longo do período de 

2014-2020 não pode exceder 32 300 000 

000 EUR. Os montantes inicialmente 

inscritos para operações de financiamento, 

mas posteriormente anulados, não são 

imputados a este limite máximo. 

O limite máximo das operações de 

financiamento do BEI ao abrigo da 

garantia da UE ao longo do período de 

2014-2020 não pode exceder 38 470 000 

000 EUR. Os montantes inicialmente 

inscritos para operações de financiamento, 

mas posteriormente anulados, não são 

imputados a este limite máximo. 

Justificação 

O aumento sugerido é necessário para que o BEI contribua para todo o conjunto de políticas 

e prioridades da UE, incluindo a Ucrânia e outros países recém-elegíveis. 

 

Alteração   14 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Um montante máximo de 30 000 

000 000 EUR ao abrigo de um mandato 

geral, dos quais um montante de até 1 400 

000 000 EUR será destinado a projetos no 

setor público que visem os refugiados e as 

comunidades de acolhimento; 

a) um montante máximo de 

36 170 000 000 EUR, ao abrigo de um 

mandato geral, dos quais um montante 

máximo de 1 400 000 000 EUR será 

destinado a projetos no setor público, 

visando as causas profundas da migração, 

incluindo as alterações climáticas, e o 

desenvolvimento e as infraestruturas 
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sociais e económicas a longo prazo das 

pessoas deslocadas à força e das 
comunidades de acolhimento, executados 

ao abrigo da Iniciativa Resiliência do 

BEI; 

 

Alteração  15 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Um montante máximo de 2 300 000 

000 EUR ao abrigo de um mandato de 

concessão de empréstimos ao setor privado 

para projetos que contribuam para 

combater as causas profundas da migração. 

b) Um montante máximo de 

2 300 000 000 EUR ao abrigo de um 

mandato de concessão de empréstimos ao 

setor privado para projetos que contribuam 

para combater as causas profundas da 

migração, o desenvolvimento e as 

infraestruturas sociais e económicas a 

longo prazo das pessoas deslocadas à 

força e das comunidades de acolhimento, 

executados ao abrigo da Iniciativa 

Resiliência do BEI; 

 

Alteração   16 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

 Decisão n.º 466/2014/UE  

Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Soluções estratégicas para combater 

as causas profundas da migração. 

d) Soluções estratégicas para combater 

as causas profundas da migração 

decorrentes da pobreza, da desigualdade, 

do crescimento demográfico, da falta de 

emprego e de oportunidades económicas, 

bem como das alterações climáticas, e 

contribuir para a resiliência económica a 

longo prazo das comunidades de 

acolhimento e de trânsito; 
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Alteração  17 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a-A) (nova) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 3 – n.º 4  

 

Texto em vigor Alteração 

 a-A) O n.° 4 passa a ter a seguinte 

redação: 

"4.  Nos países em desenvolvimento, tal 

como são definidos na lista de 

beneficiários da ajuda pública ao 

desenvolvimento da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento 

Económicos, as operações de 

financiamento do BEI contribuirão, nos 

termos dos artigos 208.o e 209.o do TFUE, 

indiretamente para os objetivos da política 

da União em matéria de cooperação para o 

desenvolvimento, como a redução da 

pobreza através do crescimento inclusivo e 

do desenvolvimento económico, ambiental 

e social sustentável.» 

"4.  Nos países em desenvolvimento, tal 

como são definidos na lista de 

beneficiários da ajuda pública ao 

desenvolvimento da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento 

Económicos, as operações de 

financiamento do BEI centrar-se-ão, nos 

termos dos artigos 208.° e 209.° do TFUE, 

nos objetivos da política da União em 

matéria de cooperação para o 

desenvolvimento, em especial a redução da 

pobreza através do crescimento inclusivo e 

do desenvolvimento económico, ambiental 

e social sustentável.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Alteração   18 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A fim de assegurar o maior impacto 

possível dos investimentos no setor privado 

sobre o desenvolvimento, o BEI procura 

reforçar o setor privado local nos países 

beneficiários mediante o apoio ao 

investimento local previsto no n.º 1, 

alínea a). As operações de financiamento 

do BEI que apoiem os objetivos gerais 

previstos no n.º 1 procuram também 

reforçar o seu apoio a projetos de 

A fim de assegurar o maior impacto 

possível dos investimentos no setor privado 

sobre o desenvolvimento, o BEI procura, 

como prioridade, reforçar o setor privado 

local, incluindo MPME, nos países 

beneficiários mediante o apoio ao 

investimento local previsto no n.º 1, alínea 

a). As operações de financiamento do BEI 

que apoiem os objetivos gerais previstos no 

n.º 1 procuram também reforçar o seu 
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investimento desenvolvidos por PME da 

União. A fim de controlar eficazmente a 

utilização dos fundos em benefício das 

PME interessadas, o BEI estabelece e 

mantém disposições contratuais adequadas 

que imponham obrigações normalizadas de 

prestação de informações aos 

intermediários financeiros e aos 

beneficiários. 

apoio a projetos de investimento 

desenvolvidos por MPME, facilitando o 

acesso ao financiamento, ao mesmo 

tempo que mobilizam o desenvolvimento 

de novos projetos de investimento geridos 

por MPME, continuando a facilitar a 

internacionalização destas. A fim de 

controlar eficazmente a utilização dos 

fundos em benefício das MPME 

interessadas, o BEI efetua as diligências 

devidas e estabelece e mantém disposições 

contratuais adequadas que imponham 

obrigações normalizadas de prestação de 

informações aos intermediários financeiros 

e aos beneficiários finais. 

 

Alteração   19 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 3 – n.º 7 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Durante o período abrangido pela presente 

decisão, o BEI deverá procurar manter o 

atual nível elevado de operações relevantes 

no domínio climático, devendo o volume 

destas operações representar pelo menos 25 

% do total das operações de financiamento 

do BEI. 

Durante o período abrangido pela presente 

decisão, o BEI deverá procurar manter o 

atual nível elevado de operações relevantes 

no domínio climático, devendo o volume 

destas operações representar pelo menos 

25 % do total das operações de 

financiamento do BEI, aumentando 

gradualmente esse objetivo para, pelo 

menos, 35 % até 2020. 

 

Alteração   20 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 3 – n.º 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As operações de financiamento do BEI que 

apoiam os objetivos gerais referidos no n.º 

1, alínea d), devem respaldar projetos de 

As operações de financiamento do BEI que 

apoiam os objetivos gerais referidos no n.º 

1, alínea d), devem respaldar projetos de 
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investimento que procurem combater as 

causas profundas da migração, contribuam 

para a resiliência económica a longo prazo 

e preservem o desenvolvimento sustentável 

nos países beneficiários. As operações de 

financiamento do BEI devem, em especial, 

visar as necessidades acrescidas de 

infraestruturas e serviços conexos, a fim 

de fazer face ao afluxo de migrantes, e 

promover oportunidades de emprego para 

as comunidades de refugiados e as 

comunidades que os acolhem com vista a 

potenciar a integração económica e 

permitir aos refugiados tornarem-se 

autossuficientes. 

investimento que procurem combater as 

causas profundas das pressões migratórias 

decorrentes da pobreza, do 

subdesenvolvimento, da desigualdade, do 

crescimento demográfico, da falta de 

emprego e de oportunidades económicas, 

bem como das alterações climáticas, 

contribuam para a resiliência económica a 

longo prazo e preservem o 

desenvolvimento sustentável nos países 

beneficiários, garantindo, ao mesmo 

tempo, o cumprimento dos ODS. As 

operações de financiamento do BEI devem, 

em especial, reforçar a ação humanitária 

e o apoio à criação de emprego digno, 

assegurando, simultaneamente, o pleno 

respeito dos direitos humanos, laborais e 

sociais, assim como das liberdades 

fundamentais, e a integração da dimensão 

de género através da aplicação de uma 

abordagem baseada nos direitos que 

abranja todos os direitos humanos e 

sociais, de acordo com a transparência, a 

participação, a não discriminação e a 

responsabilização. As operações de 

financiamento do BEI devem reconhecer 

que a igualdade de género é uma questão 

transversal na consecução do 

desenvolvimento sustentável. A perspetiva 

de género deve ser aplicada a todas as 

operações de financiamento. O BEI deve 

assegurar o desenvolvimento de um plano 

de ação em matéria de igualdade de 

género até 31 de dezembro de 2017 e que 

todas as operações do BEI ao abrigo do 

presente mandato cumprem os princípios 

da sua estratégia em matéria de igualdade 

de género, aprovada em dezembro de 

2016. 

 

Alteração   21 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c-A) (nova) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 3 – n.º 9 
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Texto em vigor Alteração 

 c-A) O n.º 9 passa a ter a seguinte 

redação: 

"9. A garantia da UE cobre apenas as 

operações de financiamento do BEI 

realizadas em países elegíveis que tenham 

celebrado com o BEI um acordo-quadro 

que estabeleça as condições legais para a 

realização de tais operações.» 

"9. A garantia da UE cobre apenas as 

operações de financiamento do BEI 

realizadas em países elegíveis que tenham 

celebrado com o BEI um acordo-quadro 

que estabeleça as condições legais para a 

realização de tais operações. As condições 

legais de realização das operações devem 

também incluir normas ambientais, 

sociais e laborais, bem como em matéria 

de direitos humanos.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Justificação 

Os acordos-quadro celebrados entre o BEI e um país beneficiário incluem, entre outros 

elementos, disposições em matéria de tributação, de convertibilidade de divisas, de 

transferência de fundos, de tratamento aduaneiro e fiscal dos projetos, assim como de 

processos de concurso e de tratamento dos representantes do banco. Por conseguinte, os 

acordos-quadro devem incluir disposições referentes às obrigações de natureza ambiental, 

social e laboral, bem como em matéria de direitos humanos. 

 

Alteração   22 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) No artigo 9.º, n.º 1, é inserida a 

seguinte alínea: 

 «O BEI deve assegurar que o princípio do 

consentimento prévio, livre e informado 

seja aplicado antes do financiamento das 

operações que afetem as terras e os 

recursos naturais.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EN) 
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Justificação 

Em 2007, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, reconhecendo os seus direitos e mencionando, 

especificamente, o consentimento prévio, livre e informado como pré-requisito para qualquer 

atividade que afete as suas terras, territórios e recursos naturais ancestrais. Este princípio 

deve ser igualmente respeitado nas operações do BEI. 

 

Alteração   23 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-B) No artigo 9.º , n.º 1, é inserida a 

seguinte alínea: 

 «O BEI deve elaborar orientações 

práticas sobre a avaliação dos aspetos 

relacionados com todos os direitos 

humanos fundamentais, a utilizar durante 

a avaliação ex ante e o acompanhamento 

contínuo numa base projeto a projeto, 

incluindo em projetos que envolvam 

intermediários financeiros, com base nos 

quadros existentes, em particular o 

Quadro Estratégico e o Plano de Ação da 

UE para os Direitos Humanos.»; 

 

Alteração   24 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) O BEI deve conceber indicadores 

para os projetos que oferecem soluções 

estratégicas no domínio do combate às 

causas profundas da migração; 

b) O BEI deve conceber indicadores 

para os projetos que oferecem soluções 

estratégicas no domínio do combate às 

causas profundas da migração e do 

fomento da resiliência económica a longo 

prazo das comunidades de acolhimento e 

de trânsito, em consulta e colaboração 
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com as partes interessadas e a sociedade 

civil; 

 

Alteração   25 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto em vigor Alteração 

 a-A) O artigo 11.°, n.º 1, alínea c), 

passa a ter a seguinte redação: 

"c)  Uma avaliação do contributo das 

operações financeiras do BEI para a 

consecução dos objetivos estratégicos e de 

política externa da União, tendo em conta 

as orientações técnicas operacionais a 

nível regional a que se refere o artigo 

5.º;» 

"c)  Uma avaliação do contributo das 

operações financeiras do BEI para a 

consecução dos objetivos estratégicos e de 

política externa da União. 

 A Comissão estabelece, em cooperação 

com o Serviço Europeu para a Ação 

Externa (SEAE), um quadro e uma 

metodologia para a apresentação do 

relatório anual pelo BEI sobre as suas 

operações cobertas pela garantia 

comunitária e a conformidade destas com 

os princípios gerais que norteiam a ação 

externa da União, tal como referidos no 

artigo 21.º do TUE. Esta informação tem 

como objetivo principal verificar o 

cumprimento pelo BEI das obrigações 

decorrentes do TUE e, designadamente, 

do disposto no seu artigo 21.º, incluindo 

respeitar e promover os direitos humanos, 

erradicar a pobreza e contribuir para a 

gestão dos riscos ambientais. 

 A metodologia deve ser definida pela 

Comissão e pelo SEAE no decurso do 

primeiro ano após a entrada em vigor da 

presente decisão revista e basear-se nos 

relatórios sobre o respeito do BEI pelos 

direitos humanos, tal como previsto no 

Quadro Estratégico e no Plano de Ação 

da UE para os Direitos Humanos. 
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 Todos os anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, com 

base no relatório anual do BEI, a sua 

própria avaliação das informações 

fornecidas pelo BEI e propor eventuais 

alterações às políticas e aos 

procedimentos seguidos pelo BEI para 

adoção pelos Estados-Membros, depois de 

considerar o parecer do Parlamento 

Europeu sobre essas alterações. As 

recomendações que a Comissão Europeia 

e o Parlamento Europeu venham a 

formular sobre a forma de melhorar os 

relatórios do BEI para este efeito devem 

ser refletidas no contexto da atualização 

das orientações técnicas operacionais a 

nível regional.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Alteração   26 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) Uma avaliação do contributo das 

operações de financiamento do BEI para 

oferecer soluções estratégicas no domínio 

do combate às causas profundas da 

migração. ; 

j) Uma avaliação do contributo das 

operações de financiamento do BEI para 

oferecer soluções estratégicas no domínio 

do combate às causas profundas da 

migração decorrentes da pobreza, da 

desigualdade, do crescimento 

demográfico, da falta de emprego e de 

oportunidades económicas, bem como das 

alterações climáticas, e do fomento da 

resiliência económica a longo prazo das 

comunidades de acolhimento e de 

trânsito; 

 

Alteração   27 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 
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Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

 

Texto em vigor Alteração 

 (5-A) No artigo 1.º, n.º 12, o proémio 

passa a ter a seguinte redação: 

"1.  Em consonância com a sua própria 

política de transparência e os princípios da 

União em matéria de acesso aos 

documentos e à informação e, 

progressivamente, com as normas da 

Iniciativa Internacional para a 

Transparência da Ajuda, o BEI 

disponibiliza ao público, no seu sítio web, 

informações sobre:» 

"1.  Em consonância com a sua própria 

política de transparência e o Direito da 

União em matéria de acesso aos 

documentos e à informação e, 

progressivamente, com as normas da 

Iniciativa Internacional para a 

Transparência da Ajuda, o BEI 

disponibiliza ao público, no seu sítio web, 

informações sobre:» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Alteração   28 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-B (novo) 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Artigo 12 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) No artigo 12.º, n.º 1, é inserida a 

seguinte alínea: 

 «b-A) O BEI disponibiliza no seu registo 

público os seguintes documentos: 

 - todas as fichas de medição de 

resultados para projetos abrangidos pela 

presente garantia, nomeadamente as que 

indicam a forma como essa garantia 

contribui para os objetivos da ação 

externa da União, salientando, sobretudo, 

o seu impacto económico, social e 

ambiental; 

 - relatórios de acompanhamento e 

avaliação; 

 - relatórios de conclusão de projeto; 

 - pareceres emitidos pela Comissão 
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nos termos do procedimento descrito no 

artigo 19.º dos Estatutos do BEI.» 

Justificação 

O acesso às informações e documentos abrangidos por esta garantia deve basear-se 

diretamente na legislação existente da UE em matéria de acesso a documentos e divulgação 

de informações, como o Regulamento n.º 1049/2001, de 30 de maio de 2001, relativo ao 

acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, e o 

Regulamento n.º 1367/2006, de 6 de setembro de 2006, relativo à aplicação das disposições 

da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, participação do público no processo 

de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente às instituições e órgãos 

comunitários. 

 

Alteração  29 

Proposta de decisão 

Anexo II 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Anexo II – ponto B – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Europa Oriental, sul do Cáucaso e Rússia Europa Oriental, sul do Cáucaso 

 

Alteração  30 

Proposta de decisão 

Anexo II 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Anexo II – ponto B – n.º 2 – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

Rússia Suprimido 

 

Alteração  31 

Proposta de decisão 

Anexo II 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Anexo II – ponto C – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
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Costa Rica, Cuba, Equador, Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, 

Venezuela 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

Uruguai, Venezuela 

 

Alteração  32 

Proposta de decisão 

Anexo III 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Anexo III – ponto B – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Europa Oriental, sul do Cáucaso e Rússia Europa Oriental, sul do Cáucaso 

 

Alteração  33 

Proposta de decisão 

Anexo III 

Decisão n.º 466/2014/UE 

Anexo III – ponto B – n.º 2  – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

Rússia Suprimido 
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