
 

AD\1146218PT.docx  PE615.456v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão do Comércio Internacional 
 

2017/2190(INI) 

20.2.2018 

PARECER 

da Comissão do Comércio Internacional 

dirigido à Comissão do Controlo Orçamental 

referente ao relatório anual sobre o controlo das atividades financeiras do BEI 

em 2016 

(2017/2190(INI)) 

Relator de parecer: Sander Loones 

  



 

PE615.456v02-00 2/7 AD\1146218PT.docx 

PT 

PA_NonLeg 



 

AD\1146218PT.docx 3/7 PE615.456v02-00 

 PT 

SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Controlo Orçamental, 

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

resolução que aprovar: 

 

1. Recorda que 10 % da atividade global de concessão de empréstimos do BEI é dedicada 

às operações fora da União e congratula-se com o aumento do montante global 

concedido pelo BEI aos promotores de projetos fora da União Europeia em comparação 

com 2015; destaca, por este motivo, a importância de o BEI apresentar um relatório 

anual sobre as suas operações fora da União no que se refere à conformidade com os 

princípios gerais que regem a ação externa da União e de o BEI desempenhar o papel 

que lhe cabe no âmbito do compromisso renovado da União para com a Coerência das 

Políticas para o Desenvolvimento e com base na coerência com as outras políticas da 

União, com a Agenda 2030 da ONU e com o Acordo de Paris sobre o Clima, apoiando a 

educação e a criação de postos de trabalho dignos, garantindo o respeito integral dos 

direitos humanos e dos direitos laborais e ambientais, e promovendo a igualdade de 

género; sublinha que o BEI deve ter devidamente em conta a estratégia comercial da 

União, incluindo os acordos comerciais presentes e futuros, no seu apoio às empresas da 

União no estrangeiro; 

2. Solicita ao BEI que, em cooperação com o SEAE e a DG DEVCO da Comissão, elabore 

uma metodologia para medir o impacto das suas operações de concessão de 

empréstimos fora da UE na cooperação da União para o desenvolvimento no seu 

conjunto, especialmente no que se refere à Agenda 2030 e ao seu impacto nos direitos 

humanos; 

3. Observa que o BEI, através dos seus instrumentos de concessão de empréstimos, pode 

constituir uma importante alavanca da nova diplomacia económica da União; realça, 

neste contexto, que o BEI deve ter em conta as considerações em matéria de diplomacia 

económica nas suas operações; 

4. Apoia a intensificação das parcerias entre o BEI e as agências dos Estados-Membros 

para o desenvolvimento, bem como dos projetos realizados conjuntamente pelo BEI e 

outros bancos multilaterais de desenvolvimento (BMD), especialmente quando estes 

projetos visem alcançar os objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas para 2030 (ODS); 

5. Salienta que o acesso ao financiamento e a internacionalização são obstáculos 

importantes enfrentados pelas PME; salienta que as PME são a espinha dorsal da 

economia europeia; considera que, apesar ter tomado o rumo certo, o BEI deve fazer 

mais para assegurar um acesso mais fácil e mais eficaz pelas PME ao financiamento, 

para que estas possam integrar-se nas cadeias de valor globais; considera que o BEI 

deve apoiar as empresas da União que pretendem desenvolver atividades no estrangeiro, 

nomeadamente através do mecanismo de financiamento do comércio; 

6. Observa que, nos últimos anos, têm faltado operações de apoio ao investimento direto 

estrangeiro (IDE) na Ásia; salienta que os investidores da União e, em particular as 
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PME, deveriam ter uma presença mais significativa nos mercados chinês, indiano e dos 

países da ASEAN e beneficiar de condições de concorrência equitativas; insta o BEI a 

disponibilizar um financiamento direto às empresas da União para apoiar o investimento 

externo, nomeadamente através do mandato de empréstimo externo (MEE); 

7. Salienta que os países da vizinhança europeia e os países ACP devem ter um acesso 

prioritário aos projetos de investimento do BEI; lamenta, portanto, que a África seja a 

região que beneficiou da menor dotação financeira em 2016; solicita que se inverta esta 

tendência nos próximos anos; 

8. Chama a atenção para a eficácia da Facilidade de Investimento lançada em 2003 no 

âmbito do Acordo de Cotonou e solicita que se mantenha um mecanismo com as 

mesmas caraterísticas após a renegociação dos acordos que vinculam a União Europeia 

aos seus parceiros ACP em 2020; 

9. Congratula-se com o papel do BEI no desenvolvimento do setor privado local e com o 

seu apoio ao microfinanciamento, e reconhece que as suas atividades proporcionam 

novas oportunidades económicas e de comércio; sublinha a necessidade de as atividades 

do BEI serem adaptadas de maneira adequada e eficiente aos atuais desafios 

internacionais; insta a um alargamento do MEE do BEI, com vista a aumentar o seu 

papel na consecução de um desenvolvimento sustentável e a desenvolver uma resposta 

estratégica de combate às causas profundas da migração, e a que o BEI tenha um papel 

mais ativo na nova estratégia relativa ao setor privado; exorta o BEI, neste contexto, a 

intensificar a sua participação em projetos no setor das infraestruturas, dos transportes e 

da digitalização que sejam necessários para a promoção das rotas comerciais locais e 

regionais, e a favorecer a internacionalização das PME, contribuindo assim ativamente 

para a aplicação do Acordo de Facilitação do Comércio da OMC; reitera que o BEI 

deve adaptar as suas atividades aos ODS da ONU;  

10. Observa que, em 2016, o BEI aprovou novos instrumentos de microfinanciamento, um 

para as Caraíbas, um para o Pacífico e dois para África, num valor total de 110 milhões 

de EUR, e um para a vizinhança meridional no montante de 75 milhões de EUR; 

recorda que os instrumentos de microfinanciamento e a assistência técnica do BEI 

proporcionaram 300 milhões de EUR a mais de 1,5 milhões de beneficiários; solicita ao 

BEI que inclua no seu próximo relatório o efeito de alavanca destes instrumentos, 

juntamente com o dos fundos atribuídos através dos instrumentos financeiros da ação 

externa; 

11. Observa que, em 2016, metade das operações de concessão de empréstimos do BEI ao 

abrigo do MEE se destinou a intermediários financeiros locais, com o objetivo de 

impulsionar os microcréditos; solicita ao BEI que realize uma avaliação de género dos 

empréstimos concedidos através de intermediários financeiros, já que os microcréditos 

têm as mulheres empresárias como seus principais destinatários; 

12. Considera que o BEI deve reforçar a sua capacidade para assumir e garantir riscos, em 

particular no que diz respeito a projetos para o desenvolvimento e o reforço do setor 

privado e aos projetos que integram a Iniciativa Resiliência Económica; 

13. Solicita ao BEI que melhore o acesso à informação relativa ao sistema de contratação e 

de subcontratação e aos dados financeiros referentes aos projetos financiados pelo BEI, 
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assim como à sua conformidade com os ODS; solicita ao BEI, especificamente, que 

forneça uma melhor e mais sistemática informação, designadamente ao Parlamento 

Europeu, no que se refere aos empréstimos concedidos pelos seus intermediários 

financeiros, com o objetivo de reforçar quer a eficácia do controlo parlamentar quer a 

transparência; salienta a importância de um processo de decisão inclusivo, com a 

participação dos interessados e das organizações da sociedade civil relevantes; 

14. Exorta o BEI a favorecer o financiamento de projetos em sintonia com a sua estratégia 

climática e o Acordo de Paris, eliminando de forma faseada o seu apoio aos 

combustíveis fósseis, para ser um instrumento fundamental da União no esforço 

conjunto global para fazer face às alterações climáticas, e a apoiar o desenvolvimento 

sustentável e a consecução de um sistema energético competitivo, seguro e sustentável, 

em consonância com a Estratégia Energética para 2030; exorta o BEI, com este 

propósito, a abster-se de financiar projetos que envolvam tecnologias altamente 

poluentes e desatualizadas, nomeadamente ao facilitar o investimento no setor da 

energia; exorta o BEI a reforçar a sua atividade de concessão de empréstimos a projetos 

de infraestruturas públicas destinados a atenuar as consequências das alterações 

climáticas (por exemplo, inundações) e a projetos em pequena escala no domínio das 

energias renováveis. 
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