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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. Observa que, de acordo com a sua estratégia operacional, o BEI procura apoiar 
objetivos estratégicos europeus, como restabelecer a competitividade da UE, criar 
emprego e crescimento económico a longo prazo, facilitar o acesso ao financiamento 
por parte das pequenas e médias empresas (PME), proteger o ambiente e promover a 
transição energética através do financiamento de projetos de atenuação e adaptação às 
alterações climáticas, enfrentar a crise de emprego que afeta os jovens na UE, apoiar 
projetos de infraestruturas e contribuir para atenuar as causas da migração;

2. Sublinha que as condições de empréstimo do BEI devem facilitar o desenvolvimento 
das regiões periféricas da UE, promovendo o crescimento e o emprego; insta o BEI a 
reforçar significativamente as modalidades de prestação de assistência técnica e 
aconselhamento financeiro às administrações locais e regionais antes da aprovação dos 
projetos, de modo a 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;

3. Observa que o capital subscrito total do BEI é de 243 mil milhões de euros; observa que 
todos os Estados-Membros são acionistas do BEI e que, para além do capital 
desembolsado, os Estados-Membros também se comprometem a fornecer capital 
adicional a pedido; salienta que os quatro maiores acionistas são a Alemanha, a França, 
a Itália e o Reino Unido, representando, cada um deles, 39,14 mil milhões de euros ou 
16,11 % do total;

4. Observa que a União Europeia se constitui garante do BEI, o que é normal no caso de 
instituições financeiras designadas pelos Estados-Membros para ajudar a cumprir 
objetivos públicos; salienta, no entanto, que a situação impõe que se adotem políticas de 
crédito altamente responsáveis, de modo a que os fundos sejam efetivamente gastos em 
toda a União, nos seus Estados-Membros e no interesse do público; insta o BEI, que 
opera ao abrigo de um mandato de desenvolvimento, a assegurar um melhor respeito 
dos objetivos de política ambiental e social e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, nomeadamente no âmbito dos projetos cofinanciados 
ou das contribuições para fundos de investimento ou fundos privados de participações;

5. Salienta que o foco das prioridades do BEI no Plano de Ação para 2017-19 deve ser a 
aplicação efetiva dos objetivos da Estratégia Europa 2020 para um desenvolvimento 
inteligente e sustentável;

6. Salienta que uma parte do conjunto da atividade de concessão de empréstimos do BEI 
diz respeito a operações fora da União; observa que deve haver uma coordenação e uma 
complementaridade estreitas entre as atividades de concessão de empréstimos externos 
do BEI e o Plano de Investimento Externo da UE;

7. Salienta que o BEI, ao prestar apoio a empresas da UE no estrangeiro, deve ter 
devidamente em conta a estratégia comercial da UE, incluindo os acordos de comércio 
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livre, de serviços e de investimento atuais e futuros; salienta, neste contexto, que o BEI 
deve ter especialmente em conta os requisitos em matéria de internacionalização das 
PME europeias;

8. Considera que o rácio entre os recursos financeiros afetados às missões do BEI na 
União Europeia (90 %) e os destinados à realização dos seus objetivos em mais de 150 
países terceiros (10 %) deve ser analisado e ajustado, se necessário;

9. Observa que o BEI afetou 25 % do seu financiamento total a projetos relacionados com 
as alterações climáticas, valor que aumentará para 35 % até 2020; salienta que esta 
tendência deve ser avaliada de forma positiva, observando que os projetos apoiados 
devem ser eficazes não só na luta contra as alterações climáticas, mas também numa 
perspetiva financeira;

10. É de opinião que o BEI deve continuar a reforçar o seu papel de contribuição para o 
desenvolvimento sustentável e que as medidas no domínio do clima devem centrar-se, 
antes de mais, nos transportes e na produção energética não poluentes, na redução do 
consumo de energia (para aquecimento, transporte e produção), na produção industrial 
não poluente e na agricultura sustentável, no tratamento e abastecimento de água e na 
transição ambiental, em geral;

11. Observa que os fundos do BEI foram utilizados por empresas implicadas no escândalo 
das emissões automóveis, em especial a Volkswagen, e que podem, por conseguinte, ter 
sido utilizados para financiar atividades contrárias à ética e ilegais;

12. Considera que o BEI deverá aumentar a sua transparência relativamente não só ao 
Parlamento Europeu, mas também às autoridades dos Estados-Membros; considera ser 
absolutamente justo que os representantes democráticos disponham de mais 
informações sobre as atividades do BEI;

13. Salienta que, no âmbito das negociações em curso sobre a saída do Reino Unido da 
União Europeia, devem ser elaboradas disposições pormenorizadas sobre todas as 
obrigações do Reino Unido relativamente ao BEI, de molde a garantir que a capacidade 
do BEI para atingir os seus objetivos não seja afetada;

14. Recorda que as pequenas e médias empresas (PME) são a espinha dorsal da economia 
europeia e, por isso, insta o BEI a colmatar a falta de acesso ao crédito através do 
reforço dos programas existentes, como o Instrumento Europeu de Microfinanciamento 
«Progress», e de um aumento dos fundos que lhes são atribuídos; insta ao 
estabelecimento de requisitos estratégicos mais pró-ativos em matéria de PME e 
microempresas para os bancos intermediários que disponibilizam fundos do BEI.
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