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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. Salienta e congratula-se com a importância que o Banco Europeu de Investimento (BEI) 

atribui às operações fora da União Europeia no conjunto da sua atividade de concessão 

de empréstimos; sublinha que os novos empréstimos concedidos fora da União Europeia 

devem continuar a ser repartidos em partes razoavelmente iguais entre os apoios às 

infraestruturas sociais e económicas e os apoios ao desenvolvimento do setor privado e 

público local; recorda que 10 % do conjunto da atividade de concessão de empréstimos 

do BEI diz respeito a operações fora da União; salienta, por este motivo, a importância 

das informações anuais prestadas pelo BEI sobre as suas operações fora da União no 

que se refere à compatibilidade com o princípio da coerência das políticas, que rege a 

ação externa da União, a Agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento 

sustentável e o Acordo de Paris sobre o Clima; 

2. Congratula-se com as atividades de prestação de informações do BEI com o objetivo de 

assegurar um nível crescente de transparência, mas solicita um acesso mais amplo às 

informações relativas às suas atividades, em particular no que respeita ao sistema de 

contratação e subcontratação, bem como o acesso aos dados financeiros relacionados 

com os projetos financiados pelo BEI; insta o BEI a reforçar o envolvimento da 

sociedade civil e dos intervenientes; 

3. Recorda que as atividades do BEI devem refletir as políticas internas e externas da 

União; sublinha que as condições de concessão de empréstimos do BEI devem facilitar 

a consecução destes objetivos e, sobretudo, o desenvolvimento das regiões periféricas 

da União, ao promoverem o crescimento e o emprego; insta o BEI a reforçar 

significativamente as modalidades de prestação de assistência técnica e aconselhamento 

financeiro à administração local e regional antes da aprovação dos projetos, para 

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

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

4. Insta o BEI a, nos empréstimos concedidos no exterior da União, continuar a dar 

especial atenção ao desenvolvimento do setor privado, que é um motor importante da 

redução da pobreza, e ao impacto das linhas de crédito e de financiamento vocacionadas 

para as instituições de microfinanciamento; insta igualmente o BEI a, neste contexto, 

melhorar o acesso efetivo ao financiamento por parte das PME e a estabelecer requisitos 

mais pró-ativos em matéria de política no domínio das PME e das microempresas para 

os bancos intermediários que desembolsam fundos do BEI; toma nota do facto de que 

metade das operações de concessão de empréstimos do BEI ao abrigo do mandato de 

empréstimos externos se destina a intermediários financeiros locais, com o objetivo de 

aumentar os microcréditos, e solicita ao BEI que forneça informações mais completas e 

mais sistemáticas relativamente aos empréstimos concedidos em seguida pelos seus 

intermediários financeiros; apela a uma contribuição estratégica do BEI para combater 

as causas profundas da migração, expandindo o mandato de empréstimos externos do 

BEI; 

5. Insta o BEI a alavancar os recursos financeiros trabalhando em parceria com outras 
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instituições financeiras, combinando os seus empréstimos com as subvenções de 

terceiros e catalisando ainda mais as suas fontes de financiamento, a consultoria técnica 

e a sua ajuda, para atrair financiamento adicional; insta o BEI a assegurar um melhor 

respeito dos objetivos de política ambiental e social da União, nomeadamente no âmbito 

dos projetos cofinanciados ou das contribuições para fundos de investimento ou fundos 

privados de participações; 

6. Insta o BEI a adequar as suas atividades às recomendações mais recentes da CNUCED 

e a apoiar o reforço de novas políticas industriais próprias dos países em 

desenvolvimento, contribuindo para a criação de instrumentos de política de 

investimento e tendo em atenção diferentes setores, atividades económicas e 

mecanismos, para maximizar a contribuição do investimento para o desenvolvimento de 

capacidades industriais; 

7. Congratula-se com o lançamento pelo BEI da Iniciativa Resiliência Económica, com o 

objetivo de ajudar os países dos Balcãs Ocidentais e da Vizinhança Meridional da União 

Europeia a responder aos desafios colocados pela migração irregular e a deslocação 

forçada; apela a um reforço do financiamento desta iniciativa, bem como a uma maior 

presença do BEI nestas regiões, para apoiar a ação humanitária, a criação de emprego, o 

crescimento económico e a melhoria de infraestruturas; congratula-se, neste contexto, 

com a aprovação dos primeiros projetos do Plano de Investimento Externo Europeu em 

África e espera um reforço do papel do BEI; 

8. Solicita que o BEI invista significativamente na transição ambiental nos países da 

Vizinhança Oriental; 

9. Congratula-se com o plano do BEI de criar uma obrigação de sensibilização em matéria 

de sustentabilidade e incentiva-o a assumir um papel fundamental no domínio da 

finança sustentável, quer dentro quer fora da Europa; insta o BEI a tornar prioritário o 

apoio, através das suas atividades de concessão de empréstimos, à consecução dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas (ODS), 

possibilitando mais o investimento em projetos sociais, ecológicos e sustentáveis; 

10. É de opinião que o BEI deve continuar a reforçar o seu papel no contexto do contributo 

para a consecução de um desenvolvimento sustentável, de acordo com os ODS, e que a 

concessão de empréstimos no quadro da sua estratégia climática deve concentrar-se 

sobretudo nos setores dos transportes e da energia não poluentes, uma vez que têm um 

potencial considerável de inovação; insta o BEI a eliminar progressivamente os seus 

apoios aos combustíveis fósseis e aos projetos que induzem a desflorestação e a perda 

de biodiversidade, e a prestar mais atenção ao impacto das suas operações nos direitos 

humanos e nos direitos laborais; 

11. Insta o BEI a assegurar que as empresas que participam em projetos por si 

cofinanciados devam respeitar os princípios da igualdade de remuneração e 

transparência em matéria de remuneração, bem como da igualdade de género, 

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 
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atividade profissional1; solicita, além disso, que o BEI, aquando da tomada de decisões 

sobre o financiamento de projetos, tenha em conta as medidas adotadas pelas empresas 

candidatas no domínio da sua responsabilidade social; 

12. Recorda ao BEI que, no âmbito do mandato de empréstimos externos, deve agir em 

coerência com o seu mandato em matéria de desenvolvimento, para que os 

investimentos nos países em desenvolvimento proporcionem às autoridades fiscais 

locais as devidas receitas;  

13. Solicita ao BEI que, tendo em conta uma capacidade insuficiente de geração de projetos 

nos setores público e privado e uma menor capacidade de endividamento em alguns 

Estados-Membros, e com o objetivo de reduzir o défice de investimento na União 

Europeia, considere uma abordagem que permita que as contribuições pontuais 

efetuadas pelos Estados-Membros para projetos financiados pelo BEI, quer por um 

Estado-Membro enquanto tal quer por um banco de fomento nacional classificado no 

setor das administrações públicas ou agindo em nome de um Estado-Membro, sejam 

classificadas como medidas extraordinárias na aceção dos artigos 3.º e 5.º do 

Regulamento (CE) n.º 1466/97 do Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo ao reforço 

da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e coordenação das políticas 

económicas2. 

  

                                                 
1 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23. 
2 JO L 209 de 2.8.1997, p. 1. 
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