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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

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;

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;

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;

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;

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 
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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.


