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Alteração 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que 
se encontram abaixo das médias históricas 
e são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar 
estas ambições, poderá ser necessário que 
o BEI assuma mais riscos, em simultâneo 
com o aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o 
restabelecimento da atividade de 
investimento na UE, que se encontra 
abaixo das médias históricas; sublinha que 
o BEI deverá evitar assumir mais riscos, 
dada a natureza frágil do clima de 
investimento na UE devido às políticas de 
taxas de juros ultra-acomodatícias do 
BCE, que podem ter dado origem a bolhas 
de ativos nos mercados europeus, e 
contribuíram para a «zombificação» de 
até 10 % das empresas europeias, de 
acordo com o relatório de atividade 
económica de 2018 do Banco de 
Pagamentos Internacionais; apela à 
descapitalização adequada do BEI após o 
Brexit, tendo em consideração que o 
Reino Unido representa 18 % do capital 
do banco;

Or. en

Alteração 2
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
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sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; observa que, na sua revisão do 
pacote duplo e do pacote sêxtuplo, o 
Conselho Orçamental Europeu salientou 
que as atuais regras orçamentais da UE 
não impedem cortes drásticos no 
investimento público; congratula-se com 
o compromisso da Comissão no sentido de 
rever essas regras; exorta a Comissão a 
prestar especial atenção, na proposta 
legislativa, a esta questão levantada pelo 
Conselho Orçamental Europeu e a 
assegurar que as regras orçamentais da 
UE apoiem os esforços que o BEI 
envidará no sentido de aumentar os níveis 
de investimento público na UE; sublinha 
também que, para alcançar estas ambições, 
poderá ser necessário que o BEI assuma 
mais riscos, em simultâneo com o aumento 
do capital próprio e o desenvolvimento de 
conhecimentos especializados em 
instrumentos de financiamento inovadores; 
apela a uma capitalização adequada do 
BEI, a fim de permitir a utilização de 
instrumentos inovadores no financiamento 
de projetos com potenciais ganhos 
consideráveis em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação;

Or. en

Alteração 3
Frances Fitzgerald

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões económicas e 
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inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

sociais, competitividade, inovação e 
criação de emprego; sublinha que, para 
alcançar estas ambições, poderá ser 
necessário que o BEI assuma mais riscos, 
desde que esses empréstimos sejam 
conformes com os critérios de 
elegibilidade do BEI e tendo em conta que 
a preservação da notação de «triplo A» do 
BEI se reveste da maior importância, em 
simultâneo com o aumento do capital 
próprio e o desenvolvimento de 
conhecimentos especializados em 
instrumentos de financiamento inovadores; 
apela a uma capitalização adequada do 
BEI, a fim de permitir a utilização de 
instrumentos inovadores no financiamento 
de projetos com potenciais ganhos 
consideráveis em matéria de 
sustentabilidade, questões económicas e 
sociais, competitividade, inovação e 
criação de emprego;

Or. en

Alteração 4
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
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permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação; solicita ao BEI que 
intervenha em caso de deficiências do 
mercado específicas, como a crise 
financeira e as dificuldades de acesso ao 
financiamento para as PME e os 
inovadores;

Or. it

Alteração 5
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que 
se encontram abaixo das médias 
históricas e são insuficientes para 
satisfazer as ambições da UE em matéria 
de sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para a coesão 
económica, social e territorial em toda a 
Europa e para o financiamento a nível 
local, a fim de satisfazer as necessidades 
dos cidadãos; lamenta que os níveis atuais 
de investimento na UE sejam insuficientes 
para satisfazer as ambições da UE em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação; sublinha que, para 
alcançar estas ambições, poderá ser 
necessário que o BEI assuma mais riscos, 
com vários tipos de delimitação, em 
simultâneo com o aumento do capital 
próprio e o desenvolvimento de 
conhecimentos especializados em 
instrumentos de financiamento inovadores; 
apela a uma capitalização adequada do 
BEI, a fim de permitir a utilização de 
instrumentos inovadores no financiamento 
de projetos com potenciais ganhos 
consideráveis em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação;

Or. fr
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Alteração 6
Alfred Sant

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que, 
contudo, permanecem abaixo das médias 
históricas e são insuficientes para satisfazer 
as ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, especialmente nos 
setores e nas regiões que não conseguem 
atrair investimento externo, em 
simultâneo com o aumento do capital 
próprio e o desenvolvimento de 
conhecimentos especializados em 
instrumentos de financiamento inovadores; 
apela a uma capitalização adequada do 
BEI, a fim de permitir a utilização de 
instrumentos inovadores no financiamento 
de projetos destinados a gerar 
investimentos eficazes com potenciais 
ganhos consideráveis em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação;

Or. en

Alteração 7
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 1. Destaca a importância das 
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atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
económicas e inovação; sublinha que, para 
alcançar estas ambições, poderá ser 
necessário que o BEI assuma mais riscos, 
em simultâneo com o aumento do capital 
próprio e o desenvolvimento de 
conhecimentos especializados em 
instrumentos de financiamento inovadores 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e económicas, competitvidade e 
inovação; salienta o impacto e a 
adicionalidade do BEI em relação aos 
investimentos na UE e manifesta apreço 
pela abertura à cooperação com os 
parceiros indicada no plano operacional 
de 2019;

Or. en

Alteração 8
Joachim Schuster, Jonás Fernández

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
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financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

financiamento inovadores; apela ao 
aumento geral da capitalização do BEI, a 
fim de permitir mais empréstimos a longo 
prazo e a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação, independentemente do 
acordo final entre o Reino Unido e o BEI 
após o Brexit;

Or. en

Alteração 9
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação, especialmente projetos 
que criem empregos sustentáveis, 
reduzam as desigualdades e apoiem a 
coesão social e regional;

Or. en
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Alteração 10
Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, em simultâneo com o 
aumento do capital próprio e o 
desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de 
financiamento inovadores; apela a uma 
capitalização adequada do BEI, a fim de 
permitir a utilização de instrumentos 
inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em 
matéria de sustentabilidade, questões 
sociais e inovação;

1. Destaca a importância das 
atividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) para o aumento dos 
níveis atuais de investimento na UE, que se 
encontram abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação; sublinha que, para alcançar estas 
ambições, poderá ser necessário que o 
BEI intensifique as suas atividades, em 
simultâneo com o aumento do capital 
próprio e o desenvolvimento de 
conhecimentos especializados em 
instrumentos de financiamento inovadores; 
apela a uma capitalização adequada do 
BEI, a fim de permitir a utilização de 
instrumentos inovadores no financiamento 
de projetos com potenciais ganhos 
consideráveis em matéria de 
sustentabilidade, questões sociais e 
inovação;

Or. pl

Alteração 11
Jessica Stegrud

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a necessidade de 
minimizar o risco de exclusão do setor 
privado centrando-se no financiamento a 
longo prazo a que os clientes do BEI não 
teriam acesso nos mercados ou numa 
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maior assunção de riscos, mantendo, ao 
mesmo tempo, a elevada qualidade de 
crédito do BEI, nomeadamente através do 
apoio ao financiamento de projetos que, 
de outro modo, não seriam financiados, 
em particular no que se refere a empresas 
em fase de arranque e a PME; apoia a 
abordagem do BEI no sentido de 
contribuir para mobilizar capital privado 
através de empréstimos e garantias; 
recorda, ainda, que o valor acrescentado 
dos financiamentos do BEI também inclui 
a prestação de assistência técnica e o 
reforço de capacidades, a fim de permitir 
que os projetos fiquem aptos a receber 
investimento;

Or. en

Alteração 12
Frances Fitzgerald

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com o facto de, em 
2018, o Grupo BEI ter investido 23,3 mil 
milhões de euros em PME e empresas de 
média capitalização e apoiado 374 000 
empresas de menor dimensão; considera 
que o apoio às PME deve continuar a ser 
um objetivo fundamental do BEI e insta a 
que se dê maior destaque ao 
financiamento das PME, a fim de reduzir 
o défice de financiamento destas 
empresas;

Or. en

Alteração 13
Frances Fitzgerald

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-B. Observa que o relatório de 
investimento do BEI de 2019 salientou o 
facto de o investimento em infraestruturas 
estar bloqueado em 1,7 % do PIB da UE, 
o mais baixo em 15 anos na Europa; 
encoraja vivamente o BEI a prosseguir os 
seus esforços para continuar a apoiar o 
investimento numa economia europeia 
mais sustentável e competitiva;

Or. en

Alteração 14
Jessica Stegrud

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta que as atividades de 
financiamento do BEI não substituem as 
reformas estruturais para o aumento da 
produtividade nem as políticas 
orçamentais sustentáveis nos Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 

2. Rejeita o compromisso assumido 
pela presidente da Comissão de 
transformar certas secções do BEI num 
banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
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financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020, uma 
vez que isto contribuirá para o surgimento 
de bolhas de ativos verdes em toda a UE, 
o que ameaça a resiliência e a 
sustentabilidade dos mercados financeiros 
europeus; insta a Comissão a não 
apresentar um novo Plano de 
Investimento para uma Europa 
Sustentável excessivamente ambicioso.

Or. en

Alteração 16
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

2. Toma nota do compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como 
dos compromissos assumidos pelo 
Presidente do BEI no sentido de aumentar 
a quota de financiamento do BEI dedicada 
à ação climática e à sustentabilidade 
ambiental para, pelo menos, 50 % até 2025 
e de alinhar as atividades de financiamento 
do BEI com os objetivos do Acordo de 
Paris dentro de um prazo que não ponha 
em causa outros compromissos do BEI; 
insta a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, tendo em conta as 
necessidades reais de cada Estado-
Membro e região e os compromissos 
financeiros adicionais, e a apoiar 
plenamente o BEI no alargamento das 
suas ambições em matéria de 
sustentabilidade; recorda, ao mesmo 
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tempo, que o BEI foi criado para resolver 
as desigualdades económicas e sociais na 
UE; sublinha, neste contexto, o papel 
fundamental do BEI para o bom 
funcionamento do futuro Fundo para 
uma Transição Justa;

Or. pl

Alteração 17
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade; 
exorta a Comissão a ter em conta as 
diferentes situações e capacidades 
económicas dos Estados-Membros e a 
desenvolver um tratamento preferencial 
ou um período transitório alargado para 
os países beneficiários do Fundo de 
Coesão, de forma que a transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima não resulte num encargo 
insustentável para estes;

Or. en
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Alteração 18
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; 
exorta o BEI a consagrar o 
financiamento remanescente à transição 
tecnológica, a proporcionar fundos para a 
investigação e a inovação a longo prazo, 
bem como para as PME, a apoiar a 
economia social e a reforçar a coesão 
social e territorial, nomeadamente 
colmatando as atuais lacunas de 
investimento em habitação e 
infraestruturas públicas; insta a Comissão 
a apresentar, o mais rapidamente possível, 
um novo e ambicioso Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
que inclua compromissos financeiros 
adicionais, e a apoiar plenamente o BEI 
nas suas ambições em matéria de 
sustentabilidade;

Or. en

Alteração 19
Frances Fitzgerald

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como a 
decisão tomada pelo Conselho de 
Administração do BEI no sentido de 
aumentar a quota de financiamento do BEI 
dedicada à ação climática e à 
sustentabilidade ambiental para, pelo 
menos, 50 % até 2025 e de alinhar todas as 
atividades de financiamento do BEI com os 
objetivos do Acordo de Paris até ao final 
de 2020; insta a Comissão a apresentar, o 
mais rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade; 
sublinha a importância de complementar 
estes objetivos com medidas destinadas a 
assegurar que o financiamento do BEI 
contribua para uma transição justa para 
as regiões ou os países mais afetados, de 
modo a que ninguém fique para trás;

Or. en

Alteração 20
Jessica Stegrud

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 

2. Toma nota do compromisso 
assumido pela presidente da Comissão de 
transformar certas secções do BEI num 
banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
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alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para 
uma Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020;

Or. en

Alteração 21
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; 
congratula-se com o compromisso 
assumido pelo BEI no sentido de pôr 
termo ao financiamento de projetos no 
domínio do petróleo, do gás e do carvão 
após 2021; insta a Comissão a apresentar, 
o mais rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade; 
exorta o BEI a adotar um papel 
fundamental no financiamento 
sustentável, dentro e fora da Europa;
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Or. en

Alteração 22
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020; insta 
a Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

2. Acolhe com agrado o compromisso 
assumido pela presidente eleita da 
Comissão de transformar certas secções do 
BEI num banco para o clima, bem como os 
compromissos assumidos pelo Presidente 
do BEI no sentido de aumentar a quota de 
financiamento do BEI dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental 
para, pelo menos, 50 % até 2025 e de 
alinhar todas as atividades de 
financiamento do BEI com os objetivos do 
Acordo de Paris até ao final de 2020 e os 
princípios do futuro Pacto Ecológico 
Europeu; insta a Comissão a apresentar, o 
mais rapidamente possível, um novo e 
ambicioso Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável, que inclua 
compromissos financeiros adicionais, e a 
apoiar plenamente o BEI nas suas 
ambições em matéria de sustentabilidade;

Or. en

Alteração 23
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha o importante papel que o 
setor público desempenha na 
concretização dos objetivos de 
investimento anunciados pela nova 
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Comissão Europeia no sentido de libertar 
1 bilião de euros de financiamento para 
investimento na transição ecológica para 
a próxima década; insta, por conseguinte, 
o BEI a aumentar o apoio técnico e o 
financiamento a longo prazo para os 
municípios e as empresas públicas e a 
aumentar até 75 % a quota de 
financiamento do BEI para todos os 
projetos públicos elegíveis que apoiem a 
transição ecológica;

Or. en

Alteração 24
Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que a União Europeia e 
os Estados-Membros não investem 
suficientemente na luta contra as 
alterações climáticas, na revolução digital 
e nos serviços públicos, o que representa 
uma ameaça para a transição ecológica e 
as desigualdades de rendimento na 
Europa;

Or. fr

Alteração 25
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Insta os Estados-Membros a 
criarem uma «regra de ouro» para as 
despesas públicas de investimento na 
transição social e ambiental em direção a 
uma economia sustentável e neutra em 
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termos de carbono, incluindo em projetos 
cofinanciados pelo BEI, excluindo-os 
assim do cálculo dos défices públicos 
nacionais;

Or. en

Alteração 26
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Acolhe com agrado a decisão do 
Conselho de Administração do BEI de pôr 
termo ao financiamento da maioria dos 
projetos de energia proveniente de 
combustíveis fósseis a partir do final de 
2021 e de aumentar gradualmente a 
percentagem do seu financiamento 
dedicada à ação climática e à 
sustentabilidade ambiental, com o intuito 
de que corresponda a 50 % das suas 
operações a partir de 2025; salienta que, 
em conformidade com a futura política de 
empréstimos do BEI, o financiamento 
excecional do gás enquanto energia de 
transição pode ser possível se for utilizado 
em combinação com energias renováveis, 
como tecnologia de transição substituta 
do carvão, se não existirem outras 
alternativas, caso sejam implementadas 
salvaguardas para evitar efeitos de 
dependência e caso sejam tomadas 
medidas para assegurar que a trajetória 
das emissões se mantém em conformidade 
com os objetivos do Acordo de Paris; 
salienta que o financiamento das energias 
renováveis tem de ser a prioridade;

Or. en

Alteração 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar 
todas as suas atividades, nomeadamente 
as operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por 
parte das empresas; exorta o BEI a 
aplicar o quadro taxonómico da UE, logo 
que este tenha sido formalmente adotado, 
como referência para os seus 
investimentos no domínio do clima e do 
ambiente; insta o BEI a desenvolver uma 
metodologia credível para medir, divulgar 
e concretizar o alinhamento das suas 
operações de financiamento com os 
objetivos do Acordo de Paris;

Suprimido

Or. en

Alteração 28
Jessica Stegrud

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar 
todas as suas atividades, nomeadamente 
as operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por 
parte das empresas; exorta o BEI a 

3. Salienta que, para que o BEI seja 
considerado uma fonte credível e fiável de 
investimento na economia europeia, os 
seus objetivos não devem ser politizados e 
os seus investimentos devem basear-se 
essencialmente nos efeitos que surtem 
sobre o crescimento e o emprego; 
sublinha que, dado que parece provável 
que a Europa entre numa nova recessão 
num futuro próximo, o BEI deve centrar-
se sobretudo em medidas de promoção do 
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aplicar o quadro taxonómico da UE, logo 
que este tenha sido formalmente adotado, 
como referência para os seus 
investimentos no domínio do clima e do 
ambiente; insta o BEI a desenvolver uma 
metodologia credível para medir, divulgar 
e concretizar o alinhamento das suas 
operações de financiamento com os 
objetivos do Acordo de Paris;

crescimento e do emprego;

Or. en

Alteração 29
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar todas 
as suas atividades, nomeadamente as 
operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por parte 
das empresas; exorta o BEI a aplicar o 
quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar todas 
as suas atividades, nomeadamente as 
operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por parte 
das empresas; exorta o BEI a aplicar o 
quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris; salienta a importância de os 
projetos cujo financiamento ou 
cofinanciamento deverá ficar a cargo do 
BEI serem compatíveis com as metas 
nacionais no domínio do clima 
relacionadas com a execução dos 
compromissos da COP21;

Or. it
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Alteração 30
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar todas 
as suas atividades, nomeadamente as 
operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por 
parte das empresas; exorta o BEI a aplicar 
o quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

3. Toma nota da decisão do Conselho 
de Administração do BEI de pôr termo ao 
financiamento da maioria dos projetos de 
energia proveniente de combustíveis 
fósseis a partir do final de 2021 e de 
aumentar gradualmente a percentagem 
do seu financiamento dedicada à ação 
climática e à sustentabilidade ambiental, 
com o intuito de que corresponda a 50 % 
das suas operações a partir de 2025; 
exorta o BEI a aplicar o quadro 
taxonómico da UE, logo que este tenha 
sido formalmente adotado, como referência 
para os seus investimentos no domínio do 
clima e do ambiente; insta o BEI a 
desenvolver uma metodologia credível 
para medir, divulgar e concretizar o 
alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

Or. en

Alteração 31
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar todas 
as suas atividades, nomeadamente as 
operações do FEI, com os objetivos do 

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar todas 
as suas atividades e a estratégia energética 
com os objetivos do Acordo de Paris e o 
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Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por parte 
das empresas; exorta o BEI a aplicar o 
quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

Pacto Ecológico Europeu; insta o BEI a 
tornar a concessão de apoio dependente de 
um compromisso de descarbonização por 
parte das empresas; exorta o BEI a aplicar 
o quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

Or. en

Alteração 32
Joachim Schuster

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar todas 
as suas atividades, nomeadamente as 
operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por parte 
das empresas; exorta o BEI a aplicar o 
quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
também alinhar todas as suas atividades, 
nomeadamente as operações do FEI, com 
os objetivos do Acordo de Paris; insta o 
BEI a tornar a concessão de apoio 
dependente de um compromisso de 
descarbonização por parte das empresas; 
exorta o BEI a aplicar o quadro 
taxonómico da UE, logo que este tenha 
sido formalmente adotado, como referência 
para os seus investimentos no domínio do 
clima e do ambiente; insta o BEI a 
desenvolver uma metodologia credível 
para medir, divulgar e concretizar o 
alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

Or. en
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Alteração 33
Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar todas 
as suas atividades, nomeadamente as 
operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por parte 
das empresas; exorta o BEI a aplicar o 
quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis, incluindo os investimentos no 
setor do gás, até ao final de 2020 e alinhar 
todas as suas atividades, nomeadamente as 
operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 
concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por parte 
das empresas; exorta o BEI a aplicar o 
quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

Or. fr

Alteração 34
Frances Fitzgerald

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que, para que o BEI se 
torne o banco da UE para o clima, deverá 
pôr termo a todo o apoio financeiro a 
projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2020 e alinhar todas 
as suas atividades, nomeadamente as 
operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a tornar a 

3. Acolhe com agrado a decisão 
tomada pelo BEI de pôr termo ao apoio 
financeiro a projetos no domínio dos 
combustíveis fósseis até ao final de 2021 e 
de alinhar o seu portfólio, nomeadamente 
as operações do FEI, com os objetivos do 
Acordo de Paris; insta o BEI a incentivar o 
compromisso de descarbonização por 
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concessão de apoio dependente de um 
compromisso de descarbonização por 
parte das empresas; exorta o BEI a aplicar 
o quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

parte das empresas que recebem o seu 
apoio e a propor aconselhamento sobre a 
forma como as empresas podem 
descarbonizar; exorta o BEI a aplicar o 
quadro taxonómico da UE, logo que este 
tenha sido formalmente adotado, como 
referência para os seus investimentos no 
domínio do clima e do ambiente; insta o 
BEI a desenvolver uma metodologia 
credível para medir, divulgar e concretizar 
o alinhamento das suas operações de 
financiamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;

Or. en

Alteração 35
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Exorta o BEI e os Estados-
Membros a assegurarem que, ao longo de 
todo o processo de eliminação 
progressiva, as regiões em que a 
economia local e o emprego estejam 
altamente ligados aos combustíveis fósseis 
e que não disponham de financiamento 
adequado sejam compensadas com 
investimentos substanciais em formação e 
oportunidades económicas alternativas 
que garantam empregos não poluentes de 
elevada qualidade, garantindo assim uma 
transição harmoniosa, em que ninguém 
fica para trás; considera que, a este 
respeito, será crucial assegurar a 
coerência e a coordenação com outros 
instrumentos de financiamento da UE;

Or. en

Alteração 36
Rovana Plumb
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Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a necessidade de apoiar 
de forma proativa os domínios em que os 
empregos dependem atualmente de 
setores com elevados níveis de emissões, 
com necessidade de novos empregos 
verdes; insta o BEI a apoiar uma 
transição justa para as regiões e 
comunidades com elevados níveis de 
emissões de carbono;

Or. en

Alteração 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta 
o BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar 
que as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 mil milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser eliminado; recorda que o BEI é o 
banco dos Estados-Membros, que são os 
seus acionistas, e, por conseguinte, não 
uma instituição da UE, o que significa 
que devem ser esses a tomar as decisões 
de investimento, sem a interferência da 
Comissão nem de outras instituições da 
UE;

Or. en
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Alteração 38
Frances Fitzgerald

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 mil milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
não deve ser o principal indicador de 
sucesso do FEIE e que a sustentabilidade 
e o impacto social devem ser medidas 
igualmente importantes; insta o BEI a 
dedicar um financiamento adequado 
através do FEIE e do InvestEU a projetos 
que contribuam substancialmente para a 
sustentabilidade e os objetivos sociais da 
UE, em consonância com a 
regulamentação pertinente da UE; exorta 
a Comissão a assegurar que as 
metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

Or. en

Alteração 39
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 mil milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
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futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos enquadrados no âmbito da 
sustentabilidade e/ou das infraestruturas, 
bem como na dimensão de investimento 
social e competências;  exorta a Comissão 
a assegurar que as metodologias de 
aferição da sustentabilidade aplicadas pelo 
InvestEU sejam plenamente coerentes com 
os objetivos de sustentabilidade da UE e 
que os critérios de avaliação dos projetos 
sociais tenham em conta os princípios do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 40
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 mil milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE; 
lamenta que o BEI tenha financiado 
projetos que resultaram em violações dos 
direitos humanos; salienta que foram 
identificadas algumas deficiências na 
forma como o BEI tratou as queixas 
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apresentadas através do Mecanismo de 
Tratamento de Reclamações; solicita ao 
BEI que realize uma avaliação 
sistemática do impacto sobre os direitos 
humanos antes de financiar um projeto;

Or. en

Alteração 41
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 mil milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade, os objetivos sociais 
da UE e a redução das desigualdades; 
insta o BEI a dar prioridade, através das 
suas atividades de concessão de 
empréstimos, ao apoio à realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas; exorta a Comissão a 
assegurar que as metodologias de aferição 
da sustentabilidade aplicadas pelo 
InvestEU sejam plenamente coerentes com 
os objetivos de sustentabilidade da UE;

Or. en

Alteração 42
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
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N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE; 
sublinha, neste contexto, a importância de 
realizar avaliações ex ante e ex post 
precisas, a fim de assegurar que as obras 
sejam sustentáveis e garantam um 
verdadeiro valor acrescentado a nível 
económico, social e ambiental;

Or. it

Alteração 43
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 mil milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
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BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE; a 
metodologia deverá refletir também as 
diferenças entre as vertentes do InvestEU, 
a fim de permitir aos parceiros de 
execução uma utilização eficaz da 
garantia da UE;

Or. en

Alteração 44
Alfred Sant

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 mil milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade, cobertura geográfica e 
impacto social em futuras estratégias de 
investimento; insta o BEI a aumentar a 
percentagem de financiamento do FEIE e 
do InvestEU em projetos que contribuam 
substancialmente para a sustentabilidade e 
objetivos sociais da UE; exorta a Comissão 
a assegurar que as metodologias de 
aferição da sustentabilidade aplicadas pelo 
InvestEU sejam plenamente coerentes com 
os objetivos de sustentabilidade da UE;

Or. en
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Alteração 45
Jessica Stegrud

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta 
o BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar 
que as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 

4. Sublinha que o principal objetivo 
quantitativo do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de 
mobilizar 500 milhões de EUR de 
investimento público e privado adicional 
deve ser substituído por objetivos 
mensuráveis em matéria de 
sustentabilidade e impacto social em 
futuras estratégias de investimento; insta o 
BEI a aumentar a percentagem de 
financiamento do FEIE e do InvestEU em 
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projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

projetos que contribuam substancialmente 
para a sustentabilidade e objetivos sociais 
da UE; exorta a Comissão a assegurar que 
as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
tenham em conta os objetivos de 
sustentabilidade da UE;

Or. pl

Alteração 47
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita ao BEI que assuma o 
compromisso de reforçar a política de luta 
contra a fraude, a evasão e a elisão 
fiscais; congratula-se com a nova política 
relativa às jurisdições não cooperantes e à 
boa governação fiscal e com a utilização 
da lista da UE de jurisdições não 
cooperantes como uma das listas de 
referência; salienta, contudo, algumas 
deficiências na política relativa às 
jurisdições não cooperantes e que esta 
não impede o BEI de financiar 
novamente projetos relacionados com 
paraísos fiscais e que contribuem para a 
tributação injusta; insta o BEI a 
desenvolver mecanismos destinados a 
evitar o fomento da evasão fiscal; insta o 
BEI a não financiar ou a utilizar a 
cláusula de relocalização obrigatória para 
qualquer operação que utilize entidades 
sujeitas a tributação à taxa zero ou a uma 
taxa inferior a 50 % em comparação com 
o país de execução do projeto, incluindo 
entidades híbridas; insta o BEI a não 
utilizar entidades para as quais seja 
possível uma assimetria híbrida, 
especialmente se puderem beneficiar de 
regimes fiscais preferenciais, incluindo 
transferências de propriedade intelectual 
ou acordos de licença em jurisdições com 
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baixa tributação ou se as entidades não 
estiverem abrangidas por regras relativas 
às sociedades estrangeiras controladas 
e/ou retenções na fonte;

Or. en

Alteração 48
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Manifesta a sua preocupação com 
as conclusões do Relatório Especial n.º 
03/2019 do Tribunal de Contas da UE; 
salienta que o relatório especial constatou 
que algum do apoio do FEIE se limitou a 
substituir outro financiamento do BEI e 
da UE e que parte dele foi orientada para 
projetos que poderiam ter recorrido a 
outras fontes de financiamento público ou 
privado; observa ainda que as estimativas 
do investimento adicional mobilizado pelo 
FEIE foram por vezes sobrestimadas e a 
maioria dos investimentos foi canalizada 
para alguns dos maiores Estados-
Membros da UE-15 com bancos de 
fomento nacionais bem consolidados; 
solicita ao BEI que dê seguimento às 
conclusões do relatório especial;

Or. en

Alteração 49
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta o papel fundamental que 
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o BEI desempenha no objetivo da UE de 
competir na economia global através do 
reforço da inovação e da adoção de 
tecnologias digitais; insta o BEI a 
continuar a promover e a prestar apoio 
financeiro ao investimento em tecnologias 
digitais, às competências digitais dos 
trabalhadores e dos empresários, às 
infraestruturas digitais e ao reforço das 
capacidades das entidades que necessitam 
de apoio ao longo do processo de 
digitalização;

Or. en

Alteração 50
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Congratula-se com a decisão do 
BEI de continuar a apoiar os objetivos da 
política de coesão e de convergência, 
inclusivamente sob a forma de projetos 
estruturais destinados a atenuar os efeitos 
das desigualdades, por exemplo em países 
e regiões que ainda enfrentam 
dificuldades de desenvolvimento, 
nomeadamente em resultado da nova 
política da UE em matéria de clima; 
solicita que as prioridades do BEI sejam 
alargadas de modo a incluírem uma 
política de coesão eficaz;

Or. pl

Alteração 51
Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita ao BEI que reduza o 
financiamento de certos projetos, como 
plataformas aeroportuárias, dado que 
esses investimentos são contrários ao 
projeto de «ecologização» do BEI;

Or. fr

Alteração 52
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Toma nota dos resultados do 
relatório de investimento do BEI n.º 
2019/2020 no que diz respeito ao 
financiamento das PME e das empresas 
de média capitalização; salienta a 
necessidade de desenvolver mais esforços 
e métodos para facilitar o acesso ao 
financiamento por parte das PME e das 
empresas de média capitalização na UE e 
congratula-se, neste contexto, com o papel 
do BEI na garantia orçamental da 
vertente PME do Fundo InvestEU; insta o 
BEI a prosseguir e a melhorar o seu 
trabalho no sentido de eliminar os 
obstáculos à entrada e ao crescimento das 
jovens PME, das empresas de média 
capitalização, das empresas em fase de 
arranque e das empresas em expansão e 
das disparidades entre os países em 
matéria de financiamento externo para as 
pequenas empresas da UE;

Or. en

Alteração 53
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques
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Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Recorda que o financiamento do 
BEI deve conferir adicionalidade aos 
projetos que, de outro modo, não seriam 
financiados e apoiar projetos em 
consonância com os objetivos da UE em 
domínios em que os mercados não 
investem, a fim de proporcionar 
financiamento a longo prazo, bem como 
de incentivar os investimentos, 
especialmente nas regiões e nos setores 
em que são mais necessários;

Or. en

Alteração 54
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Salienta também que a 
adicionalidade dos financiamentos do 
BEI inclui a prestação de assistência 
técnica e o reforço de capacidades, com o 
objetivo de fazer com que os projetos se 
tornem aptos a receber investimento e de 
garantir a rápida mobilização de recursos, 
frequentemente mais célere do que no 
setor privado;

Or. en

Alteração 55
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)



AM\1194884PT.docx 39/61 PE644.953v01-00

PT

Projeto de parecer Alteração

4-D. Insiste na necessidade de reduzir a 
distribuição geográfica desigual do 
financiamento do BEI e de garantir uma 
forte focalização nas regiões menos 
desenvolvidas que não sejam 
adequadamente alcançadas pelo 
financiamento do BEI, uma vez que a 
coesão económica e social na UE é um 
dos objetivos do BEI; congratula-se, a 
este respeito, com o anúncio do BEI de 
criar um pacote de transição energética 
para prestar apoio adicional aos Estados-
Membros que enfrentem mais 
dificuldades de transição;

Or. en

Alteração 56
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 4-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-E. Exorta a Comissão a assegurar 
que as metodologias de aferição da 
sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os 
objetivos de sustentabilidade da UE;

Or. en

Alteração 57
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 4-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-F. Insta os Estados-Membros a 
procederem a reformas da estrutura de 
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governação do BEI, a fim de assegurar 
um controlo mais democrático das suas 
operações, permitir que o Parlamento 
Europeu tenha uma palavra de peso a 
dizer sobre a estratégia de investimento e 
assegurar uma supervisão adequada, se 
for caso disso, pelos parlamentos 
nacionais;

Or. en

Alteração 58
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 4-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-G. Considera que, para ser o Banco 
da UE para o Clima e desempenhar um 
papel na transição justa, o BEI deverá 
promover os mecanismos que permitam 
integrar melhor na sua estratégia de 
investimento os contributos de várias 
partes interessadas, como, por exemplo, 
peritos em matéria de clima, sindicatos e 
ONG;

Or. en

Alteração 59
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
suas operações, bem como sobre eventuais 
planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI; insta o Grupo 
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BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o 
acesso aos documentos e aos dados do 
BEI relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim 
de reforçar a responsabilização do banco.

BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; salienta, a este 
respeito, a necessidade de realizar 
avaliações ex ante e ex post sobre o 
impacto económico, social e ambiental 
projetado e alcançado e sobre o impacto 
macroeconómico geral dos investimentos 
do BEI; salienta que os resultados dessa 
análises de impacto devem ser 
disponibilizados ao público;

Or. en

Alteração 60
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco; 
solicita que o BEI tenha uma maior 
responsabilização perante o Parlamento 
Europeu, através da criação de uma 
subcomissão específica que acompanhe as 
operações do BEI e lhe proporcione 
orientações políticas; insta o BEI a 
participar nos diálogos da Comissão 
ECON com uma série obrigatória de 
audições.

Or. en
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Alteração 61
Frances Fitzgerald

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

5. Convida o Grupo BEI a assegurar 
um elevado nível de transparência e 
responsabilização sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; reconhece que a 
política de transparência do Grupo BEI se 
baseia na presunção de divulgação e de 
todos poderem aceder aos seus 
documentos e informações; apela à criação 
de um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

Or. en

Alteração 62
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
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BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco; 
recorda que os únicos acionistas do BEI 
são os Estados-Membros; salienta que o 
Parlamento Europeu, o Tribunal de 
Contas e o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude devem dispor de mais poderes 
em matéria de controlo externo, a fim de 
reforçarem a comunicação de 
informações sobre as atividades do BEI;

Or. it

Alteração 63
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; insta o BEI a 
rever o quadro de luta contra a 
corrupção, a fim de melhorar a 
cooperação com as autoridades europeias, 
nomeadamente o OLAF e a Procuradoria 
Europeia, e a impor ao BEI a obrigação 
de comunicar potenciais casos de fraude 
às autoridades nacionais; apela à criação 
de um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
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reforçar a responsabilização do banco.

Or. en

Alteração 64
Niels Fuglsang

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, incluindo o desenvolvimento 
de uma política fiscal responsável, a fim 
de evitar a utilização não transparente e 
indesejada de paraísos fiscais através de 
investimentos em fundos privados de 
participações, tal como documentado no 
relatório de 2016 da Counter Balance1a, a 
sua utilização da garantia do orçamento da 
UE, a adicionalidade das operações do 
BEI, bem como sobre eventuais planos 
futuros para uma filial de desenvolvimento 
no BEI, e insta o Grupo BEI a melhorar a 
sua responsabilização em relação a estas 
questões; apela à criação de um 
memorando de entendimento entre o BEI e 
o Parlamento para melhorar o acesso aos 
documentos e aos dados do BEI relativos à 
orientação estratégica e às políticas de 
financiamento futuras, a fim de reforçar a 
responsabilização do banco.

_________________
1a Counter Balance, 2016: The dark side 
of EIB funds: How the EU’s bank 
supports non-transparent investment 
funds based in tax havens (o lado sombrio 
dos fundos do BEI: a forma como o 
banco da UE apoia fundos de 
investimento não transparentes 
localizados em paraísos fiscais).

Or. en
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Alteração 65
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; insta o BEI a 
reforçar, através dos gabinetes de ligação 
nos Estados-Membros, a comunicação e a 
promoção dos seus instrumentos junto dos 
intervenientes públicos e privados 
nacionais e locais; apela à criação de um 
memorando de entendimento entre o BEI e 
o Parlamento para melhorar o acesso aos 
documentos e aos dados do BEI relativos à 
orientação estratégica e às políticas de 
financiamento futuras, a fim de reforçar a 
responsabilização do banco.

Or. en

Alteração 66
Manon Aubry

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
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relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco; 
insta o BEI a exigir aos seus clientes a 
apresentação de relatórios públicos por 
país sem esperar pelo resultado dos 
debates em curso a nível da UE.

Or. en

Alteração 67
Jessica Stegrud

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco; 
solicita que o financiamento do BEI fique 
dependente de o BEI tomar medidas 
adequadas para melhorar a transparência 
e a responsabilização;

Or. en

Alteração 68
Manon Aubry
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco.

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas que contribuem para alcançar 
os objetivos do Acordo de Paris, os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu e 
os ODS; a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial de 
desenvolvimento no BEI, e insta o Grupo 
BEI a melhorar a sua responsabilização em 
relação a estas questões; apela à criação de 
um memorando de entendimento entre o 
BEI e o Parlamento para melhorar o acesso 
aos documentos e aos dados do BEI 
relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de 
reforçar a responsabilização do banco;

Or. en

Alteração 69
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE, a adicionalidade das 
operações do BEI, bem como sobre 
eventuais planos futuros para uma filial 
de desenvolvimento no BEI, e insta o 
Grupo BEI a melhorar a sua 
responsabilização em relação a estas 
questões; apela à criação de um 
memorando de entendimento entre o BEI e 
o Parlamento para melhorar o acesso aos 
documentos e aos dados do BEI relativos à 

5. Convida o Grupo BEI a ser mais 
transparente sobre as suas operações 
económicas, a sua utilização da garantia do 
orçamento da UE e a adicionalidade das 
operações do BEI; apela à criação de um 
memorando de entendimento entre o BEI e 
o Parlamento para melhorar o acesso aos 
documentos e aos dados do BEI relativos à 
orientação estratégica e às políticas de 
financiamento futuras, a fim de reforçar a 
responsabilização do banco.



PE644.953v01-00 48/61 AM\1194884PT.docx

PT

orientação estratégica e às políticas de 
financiamento futuras, a fim de reforçar a 
responsabilização do banco.

Or. en

Alteração 70
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apela à criação de um memorando 
de entendimento entre o BEI e o 
Parlamento para melhorar o acesso aos 
documentos e aos dados do BEI relativos 
à orientação estratégica e às políticas de 
financiamento futuras, a fim de reforçar a 
responsabilização do banco;

Or. en

Alteração 71
Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com a assinatura, 
em 26 de setembro de 2019, de um 
Memorando de Entendimento entre o BEI 
e a Agência de Cooperação Internacional 
do Japão (JICA), que permitirá um maior 
cofinanciamento e coinvestimento nos 
países em desenvolvimento. Esta 
colaboração reforça a importante 
parceria estratégica entre o BEI e a JICA 
no apoio a projetos em países terceiros 
que abordem questões globais;

Or. en
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Alteração 72
Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apoia o compromisso assumido 
pelo BEI, no âmbito da terceira estratégia 
para a Inclusão e a Diversidade, que 
abrange o período 2018-2021, de 
aumentar para 50 %, até 2021, as 
mulheres em quadros superiores; e insta o 
BEI a assegurar que cumpre o objetivo de 
obter a certificação económica para a 
igualdade de género (EDGE) nos 
próximos 12 meses;

Or. en

Alteração 73
Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta o BEI a continuar a 
trabalhar em colaboração com parceiros 
que partilham os mesmos valores para 
abordar questões globais;

Or. en

Alteração 74
Alfred Sant

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-A. Solicita ainda que seja efetuada 
uma análise externa da relação custo-
eficácia dos esforços de investimento do 
BEI durante os últimos dez anos, 
nomeadamente da perspetiva de saber se e 
de que forma as operações do BEI 
geraram um valor acrescentado 
significativo diretamente relevante para 
as políticas de crescimento e consolidação 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 75
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que o BEI deve 
assegurar que as comunidades locais e os 
cidadãos afetados pelas suas operações 
sejam devidamente consultados e tenham 
acesso a um mecanismo de reclamações 
eficaz e independente;

Or. it

Alteração 76
Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apela à realização de reformas 
fundamentais no que se refere ao 
acompanhamento dos projetos em curso, 
a fim de tornar o BEI mais responsável, 
democrático e transparente, bem como à 
criação de um sistema acompanhamento 
dos intermediários pelos quais passa o 
BEI;
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Or. fr

Alteração 77
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita um maior apoio financeiro 
às fontes de energia locais, a fim de pôr 
termo à elevada dependência da Europa 
relativamente a fontes de energia externas 
e de assegurar o aprovisionamento;

Or. en

Alteração 78
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Manifesta a sua consternação com 
os relatórios recentes que ligam projetos 
financiados pelo BEI no domínio das 
infraestruturas, energia e outras 
atividades de desenvolvimento com 
violações dos direitos humanos e ameaças 
à segurança e ao bem-estar de defensores 
dos direitos humanos; congratula-se com 
a atenção prestada pelo BEI à integração 
dos direitos humanos nas suas operações, 
mas insta o BEI a reforçar esta 
abordagem, pondo em prática um robusto 
dever de diligência em matéria de direitos 
humanos, a assegurar a consulta das 
comunidades afetadas, a prestar 
informações e a permitir um processo 
seguro e participativo, nomeadamente 
através de cláusulas contratuais;

Or. en
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Alteração 79
Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Apela à criação de 
mecanismos para assegurar que os fundos 
públicos deixem de financiar sistemas 
corruptos tanto na Europa como fora da 
Europa, como foi o caso do projeto 
MOSE; solicita a criação de um quadro 
mais eficaz para o trabalho do BEI no 
domínio da luta contra a corrupção e para 
o reforço dos seus mecanismos internos 
de luta contra a corrupção, em particular 
num momento em que o BEI poderá 
desempenhar um papel central no Pacto 
Ecológico Europeu;

Or. fr

Alteração 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Reitera o seu apelo ao BEI para 
que aplique normas mais rigorosas em 
matéria de transparência fiscal; salienta a 
necessidade de tornar a concessão de 
empréstimos diretos e indiretos 
dependente da publicação de dados fiscais 
e contabilísticos por país e da divulgação 
dos dados relativos à propriedade efetiva 
no que se refere aos beneficiários e aos 
intermediários financeiros envolvidos nas 
operações de financiamento, sem a 
possibilidade de derrogações;

Or. it
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Alteração 81
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Considera que o BEI deve manter 
o seu papel de liderança na criação de 
mecanismos de financiamento da UE 
para países terceiros e, em particular, 
para os países em desenvolvimento, 
assegurando simultaneamente que, nas 
decisões de concessão de empréstimos do 
BEI, seja dada prioridade aos interesses 
de empresários locais que pretendam criar 
empresas locais, muitas vezes pequenas 
empresas com o objetivo principal de 
contribuir para a economia local;

Or. en

Alteração 82
Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Constata que o BEI emprestou 
mais de 118 milhões de euros a projetos 
baseados no Reino Unido desde a sua 
adesão, em 1973; observa, contudo, que, 
em 2019, o BEI aprovou 395 milhões de 
euros em empréstimos a projetos no Reino 
Unido, um decréscimo acentuado em 
relação aos 7,7 mil milhões de euros 
aprovados em 2015;

Or. en

Alteração 83
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Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Manifesta a sua preocupação com 
os relatórios que ligam investimentos do 
BEI a situações de fraude e corrupção 
nos Estados-Membros, apesar da política 
de tolerância zero do Banco; insta o BEI 
a desenvolver um plano de ação contra a 
corrupção que permita o reforço dos 
controlos por parte do Conselho de 
Administração e assegure a afetação de 
recursos adequados destinados a 
acompanhar e controlar os projetos, 
avaliar e atenuar os riscos de forma 
independente;

Or. en

Alteração 84
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta o BEI e o Fundo Europeu de 
Investimento a aumentarem o seu 
investimento em inovações 
revolucionárias, a fim de criar e promover 
empresas europeias ativas nesse domínio, 
recorrendo, simultaneamente, a medidas 
de circunscrição para limitar a exposição 
a esses riscos;

Or. en

Alteração 85
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
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N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Insta o BEI a reforçar as suas 
obrigações de dever de diligência, em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de luta contra o branqueamento 
de capitais, e a proporcionar um quadro 
regulamentar completo que permita ao 
Banco impedir eficazmente o 
envolvimento em atividades ilegais e 
assegurar um regime de sanções 
adequado em caso de incumprimento do 
direito da UE;

Or. en

Alteração 86
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Sublinha o importante papel 
desempenhado pelo BEI, que, enquanto 
banco da União, é a única instituição 
financeira internacional plenamente 
detida pelos Estados-Membros e regida 
pelas políticas e normas da União;

Or. en

Alteração 87
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Solicita ao BEI que reforce as 
suas atividades consultivas e que, em 
colaboração com a Comissão, os Estados-
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Membros e as instituições financeiras 
oficiais nacionais, colmate as lacunas 
sistémicas que impedem algumas regiões 
ou países de aproveitarem plenamente as 
vantagens das atividades financeiras do 
BEI;

Or. en

Alteração 88
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Defende que os contratos dos 
projetos devem prever claramente a 
possibilidade de rescisão em caso de 
alegações graves de má gestão e/ou de 
corrupção;

Or. en

Alteração 89
Stéphane Séjourné

Projeto de parecer
N.º 5-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-F. Observa que o aumento de capital 
decorrente do aumento das contribuições 
por parte da Roménia e da Polónia 
compensa apenas marginalmente a 
redução do capital do BEI devido à saída 
do Reino Unido; sublinha que, para 
preservar a capacidade do BEI de atingir 
os seus objetivos estratégicos, o referido 
défice de capital deve ser integralmente 
compensado;

Or. en
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Alteração 90
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Projeto de parecer
N.º 5-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-F. Considera que a Procuradoria 
Europeia deve, no futuro, ter o mandato 
de instaurar ações penais relativamente a 
fundos do BEI nos Estados-Membros da 
UE que são membros da Procuradoria 
Europeia;

Or. en

Alteração 91
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-G. Insta o BEI a aplicar normas de 
transparência fiscal mais rigorosas, 
nomeadamente sujeitando a concessão de 
empréstimos diretos e indiretos à 
publicação, pelos beneficiários, de dados 
fiscais e contabilísticos por país e à 
partilha dos dados sobre a propriedade 
efetiva relativos aos beneficiários e aos 
intermediários financeiros envolvidos em 
operações de financiamento;

Or. en

Alteração 92
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 5-G (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-G. Considera que o BEI deve prestar 
especial atenção ao financiamento dos 
setores da inovação e das infraestruturas, 
nos quais o défice de investimento é 
particularmente elevado;

Or. en

Alteração 93
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projeto de parecer
N.º 5-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-H. Observa que quase um terço do 
financiamento do BEI é denominado em 
dólares norte-americanos, o que expõe o 
BEI a eventuais sanções por parte dos 
Estados Unidos; convida o BEI a dar 
início à eliminação progressiva do seu 
financiamento denominado em dólares;

Or. en

Alteração 94
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projeto de parecer
N.º 5-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-H. Insta o BEI a adotar normas 
rigorosas no que respeita aos 
intermediários financeiros, determinando 
parâmetros de referência específicos para 
selecionar intermediários à luz das 
preocupações em matéria fiscal, de 
transparência, ambiental e social;

Or. en
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Alteração 95
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 5-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-I. Convida o BEI a trabalhar com os 
pequenos intervenientes no mercado e 
com as cooperativas comunitárias para 
consolidar projetos de energias renováveis 
de pequena dimensão, permitindo-lhes, 
assim, cumprir as condições de 
financiamento do BEI;

Or. en

Alteração 96
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 5-J (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-J. Insta o BEI a intensificar os seus 
esforços de comunicação; considera que 
as capacidades de financiamento do BEI 
devem ser reforçadas, nomeadamente 
para proporcionar uma imagem concreta 
do contributo da União para a vida 
quotidiana dos seus cidadãos;

Or. en

Alteração 97
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 5-K (novo)

Projeto de parecer Alteração



PE644.953v01-00 60/61 AM\1194884PT.docx

PT

5-K. Salienta a necessidade de acelerar 
os trabalhos relativos à criação de uma 
união dos mercados de capitais, que 
permitiria ao BEI concentrar-se nas 
lacunas que devem ser colmatadas em 
caso de falhas do mercado, bem como 
proporcionar financiamento para projetos 
de alto risco;

Or. en

Alteração 98
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 5-L (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-L. Insta o BEI a intensificar os seus 
esforços de comunicação; considera 
essencial encetar um diálogo com os 
cidadãos da UE, com o intuito de explicar 
melhor os objetivos das suas políticas e 
proporcionar, assim, um exemplo 
concreto do contributo da União para a 
vida quotidiana dos seus cidadãos;

Or. en

Alteração 99
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 5-M (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-M. Deseja que uma pessoa nomeada 
pelo Parlamento possa participar como 
observador no Conselho de 
Administração do BEI, a fim de assegurar 
uma melhor comunicação das 
informações e das necessidades entre 
estas duas instituições;
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Or. en


