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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

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

proposta de resolução que aprovar: 

1. Regista os resultados da revisão intercalar da Comissão sobre o mandato de empréstimo 

externo do Banco Europeu de Investimento (BEI); frisa que o BEI opera ao abrigo de um 

mandato para o desenvolvimento e deve orientar-se pelo princípio da coerência das 

políticas para o desenvolvimento; exorta a Comissão a velar por que os projetos 

financiados pelo BEI sejam consentâneos com as políticas da UE e respeitem os interesses 

europeus e sublinha que o BEI, na sua qualidade de «braço financeiro» da UE, deve 

operar em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 

Nações Unidas; 

2. Regista o facto positivo de que, em algumas regiões, o volume de fundos atribuídos até 

meio do período representam uma percentagem elevada do limite máximo regional; 

considera que se trata de uma indicação de que é possível e desejável uma orientação mais 

precisa das prioridades da União, a fim de melhorar a capacidade de resposta a objetivos 

de política externa, nomeadamente a crise da migração; 

3. Insta a Comissão a criar um quadro para a apresentação anual de informações, por parte 

do BEI, sobre as suas operações fora da UE no que respeita à conformidade com os 

princípios gerais que regem a ação externa da União; apoia as conclusões da avaliação 

intercalar, segundo as quais as orientações técnicas operacionais do BEI a nível regional 

deverão ser atualizadas, em estreita cooperação com o SEAE, para refletir melhor o 

alinhamento do BEI com as prioridades da União; solicita à Comissão que aproveite esta 

atualização para definir as bases para o relatório do BEI sobre o cumprimento do artigo 

21.º do TUE; considera que o montante adicional facultativo atribuído ao BEI só deve ser 

disponibilizado se se registarem progressos no âmbito do referido relatório; 

4. Congratula-se com qualquer nova iniciativa do BEI para reforçar a transparência e 

garantir que as partes interessadas sejam consultadas de forma circunstanciada e 

constante, pois é essencial que os fundos concedidos pelos governos dos Estados-

Membros sejam sujeitos às normas mais rigorosas em matéria de eficácia e 

responsabilização; insta o BEI a melhorar o acesso à informação, não só para o 

Parlamento Europeu e as outras instituições, mas também para o público em geral, em 

particular no que diz respeito ao sistema de contratação e de subcontratação e aos dados 

financeiros relativos aos projetos financiados pelo BEI; 

5. Insta o BEI a dedicar mais atenção ao impacto das suas operações nos direitos humanos e 

nos direitos laborais e a fazer evoluir a sua política no domínio das normas sociais para 

uma política sobre os direitos humanos no domínio bancário; sugere, para o efeito, a 

inclusão de critérios de referência em matéria de direitos humanos nas suas avaliações de 

projetos; 

6. Congratula-se com a progressão adequada registada a nível do cumprimento dos objetivos 

quantitativos do BEI em matéria de ações relacionadas com o clima; propõe a introdução 

de critérios qualitativos mais rigorosos quanto ao que é considerado «ação climática», 

reduzindo, por exemplo, os valores-limite de emissões para 350 g CO2/kWh, a fim de só 
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proporcionar apoio às centrais elétricas alimentadas a combustíveis fósseis mais 

eficientes; insta o BEI a conceber planos de ação ambiciosos no quadro da sua nova 

estratégia climática, a fim de reforçar a sua posição de líder no domínio do clima, 

especialmente um calendário ambicioso para a eliminação gradual de todos os apoios aos 

combustíveis fósseis; 

7. Recomenda que as operações de concessão de empréstimos se centrem em projetos de 

energias renováveis de menor escala, descentralizados e não ligados à rede que envolvam 

os cidadãos e as comunidades, e que o princípio da «eficiência energética em primeiro 

lugar» seja integrado em todas as políticas e operações do BEI; 

8. Congratula-se com o empenhamento do BEI em combater o fenómeno da migração 

forçada e tomar medidas nos países mais afetados pela crise migratória, nomeadamente 

mediante o reforço da ação humanitária e do apoio ao crescimento económico, à 

construção de infraestruturas e à criação de emprego; congratula-se, a este respeito, com a 

iniciativa «Resposta à crise e resiliência» do BEI, que visa aumentar em 6 mil milhões de 

euros o montante da ajuda a países da vizinhança meridional da Europa e aos Balcãs; 

apela a que esta iniciativa resulte numa verdadeira adicionalidade no que se refere às 

atuais atividades do BEI na região; 

9. Insta o BEI a aplicar quanto antes o pacote «Migração para os países ACP» e insiste em 

que os projetos financiados se centrem, prioritariamente, na prevenção da migração 

forçada na região subsariana; 

10. Insta o BEI a prosseguir a melhoria da sua comunicação com os intermediários 

financeiros, para que estes possam informar melhor os beneficiários das oportunidades de 

financiamento do BEI à sua disposição; congratula-se, a este respeito, com o mecanismo 

recentemente criado, através do qual as instituições de crédito que utilizam os fundos do 

BEI para financiar um projeto devem enviar uma carta ao beneficiário que indique, 

explicitamente, a utilização do financiamento do BEI; 

11. Congratula-se com a atividade de financiamento do BEI no domínio das infraestruturas e 

dos transportes, uma vez que estes projetos aumentam significativamente o potencial do 

comércio e podem ter um efeito de alavanca na internacionalização das PME, em especial 

em regiões com desvantagens geográficas; 

12. Salienta que o acesso ao financiamento é um dos desafios mais prementes para as PME; 

sublinha a necessidade de uma estratégia do BEI para desenvolver e melhorar o acesso ao 

financiamento por parte das PME, incluindo através de programas e iniciativas de 

facilitação do comércio, como o Instrumento Europeu de Microfinanciamento «Progress» 

e os novos instrumentos para financiar as atividades comerciais das PME na Europa, na 

América Latina e nas Caraíbas; propõe a definição de exigências estratégicas mais pró-

ativas em matéria de PME e microempresas para os bancos intermediários que concedem 

fundos do BEI; sugere um reforço da transparência no que se refere à avaliação do 

impacto económico e social local dos empréstimos concedidos pelo BEI através dos seus 

intermediários; salienta que a contribuição do BEI para os programas relacionados com as 

PME em países terceiros que beneficiam de regimes de comércio preferenciais com a UE 

deve ser orientada tendo em vista a sua integração em cadeias de abastecimento globais, 

enquanto os programas do BEI especificamente destinados à vizinhança oriental e 

meridional devem ser orientados para a integração das PME em cadeias de valor 
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europeias; 

13. Congratula-se com a proposta da Comissão de criar um Plano de Investimento Externo 

Europeu (PIEE) com o objetivo de lutar contra as causas profundas da migração, 

contribuindo para a realização dos ODS; a este respeito, aguarda com expectativa que o 

BEI desempenhe um papel importante, nomeadamente através da concessão de 

financiamento adicional aos beneficiários do setor privado; 

14. Insta o BEI a reforçar as modalidades de prestação de assistência técnica e financeira às 

autoridades locais e regionais antes de os projetos terem sido aprovados, a fim de 

melhorar a acessibilidade e garantir a participação de todos os Estados-Membros, em 

especial os que registam uma menor taxa de sucesso em termos de projetos aprovados; 

15. Apela a que os fundos do BEI não sejam somente dirigidos às PME mas, também, ao 

desenvolvimento de infraestruturas sensíveis, cuja ausência em muitos países parceiros 

pode constituir um sério obstáculo ao crescimento do comércio e da capacidade de compra 

e venda de bens e serviços na UE; 

16. Apela a um debate político, no qual participe o Parlamento, sobre a cooperação prevista 

do BEI com o Banco Asiático de Investimentos em Infraestruturas (AIIB); regista com 

preocupação que, até à data, as estruturas de governação do AIIB não preveem um 

envolvimento adequado dos acionistas nas decisões relativas ao financiamento de projetos 

e que a documentação do projeto acessível ao público não contém quaisquer dados sobre o 

cumprimento das medidas ambientais e sociais que o AIIB exige aos seus mutuantes; insta 

o BEI a estabelecer sinergias e, se possível, conjugar recursos com outros bancos 

regionais de desenvolvimento, a fim de evitar que as suas atividades entrem em 

concorrência; considera importante que o BEI deve defender, como condição para uma 

eventual participação de capital, as mais elevadas normas de transparência e de 

desempenho social e ambiental no quadro da sua cooperação com outros bancos de 

desenvolvimento; insta o BEI a velar por que as empresas que participam em projetos por 

si cofinanciados respeitem os princípios da igualdade e transparência salarial, bem como o 

princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, estabelecidos na Diretiva 

2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, relativa à 

aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional; recorda, 

além disso, que, nas suas decisões sobre os projetos a financiar, o BEI deve ter em conta 

as medidas adotadas pelas empresas candidatas em matéria de responsabilidade social das 

empresas; 

17. Solicita ao BEI que publique no seu sítio web informações circunstanciadas sobre as 

decisões relativas à seleção dos projetos a financiar, em especial as razões da rejeição de 

projetos apresentados, os resultados dos inquéritos internos, a seleção, supervisão e 

avaliação das suas atividades e dos seus programas, com base em indicadores claros e 

mensuráveis, assim como os métodos utilizados e os resultados dos relatórios de avaliação 

ex ante e ex post de todos os projetos financiados; 

18. Solicita ao BEI que, tendo em conta a insuficiente capacidade de criação de projetos nos 

setores público e privado e a menor capacidade de endividamento em alguns Estados-

Membros, e com o objetivo de reduzir o défice de investimento na UE, pondere uma 

abordagem segundo a qual as contribuições pagas a título excecional para projetos 
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financiados pelo BEI pelos Estados-Membros, quer através de um Estado-Membro, quer 

de bancos de fomento nacionais classificados no setor das administrações públicas ou 

atuando em nome de um Estado-Membro, possam ser consideradas como medidas 

pontuais, na aceção do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do Conselho e do 

artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1467/97 do Conselho. 
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